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PPO Rotterdam zoekt een  
 

Gedragswetenschapper 

met aantekening (psycho) diagnostiek 

 
Wil jij écht gezien worden? 
Bij PPO Rotterdam staan we open voor jouw ideeën en ervaring in het vak. 
 
Een baan met een goed verhaal 
Bij ons solliciteer je naar een baan met een goed verhaal. Jij draagt echt iets bij aan het leven van jonge mensen. Je 
bent de belangrijkste sparringpartner voor scholen. Samen met leerkracht, interne begeleider en ouders zoek je 
naar de best passende onderwijsplek voor elke leerling. 
 
Hier gaan wij voor 
Wij weten het zeker, elke leerling in Rotterdam heeft recht op een goede onderwijsplek. Voor de ene leerling is dat 
een vanzelfsprekendheid, voor de andere leerling is er net iets meer nodig. Jouw kennis en ervaring kunnen het 
verschil maken bij complexe vraagstukken. Hoe complex het soms ook is, wij geloven dat er in een succesvolle 
samenleving ruimte is voor ieder kind. 
 
Ons aanbod 
Bij PPO Rotterdam krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid. We bieden je de mogelijkheid om (deels) thuis te 
werken als dat goed bij jou en je werkzaamheden past. Je bent natuurlijk ook meer dan welkom op kantoor bij je 
eigen team. Je gaat ook veel naar buiten, naar de diverse scholen in jouw werkgebied. Wij vinden het belangrijk dat 
jij jezelf blijft ontwikkelen en daar willen we ook in investeren. Ons werk valt binnen de CAO PO OOP. Dat 
betekent niet alleen goede arbeidsvoorwaarden, maar bijvoorbeeld ook elke schoolvakantie vrij. Deze vacature is 
ingeschaald in schaal 11. 
 
Jouw kennis en ervaring 

• Je bent breed inzetbaar, maar met een duidelijke expertise op gebied van gedrag en/of didactiek. 
• Je hebt kennis van diverse ondersteuningsmogelijkheden binnen het basisonderwijs. 
• Je kent de sociale kaart van Rotterdam of je wilt daar alles van weten. 
• Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding (ortho)pedagogiek of psychologie. 
• Je bent gedragswetenschapper met aantekening diagnostiek. 

 
Jij als persoon 
Bij PPO Rotterdam kijken we verder dan alleen jouw ervaring. We zoeken een collega die goed past bij het werk en 
ons team. Iemand die een ‘echte’ PPO-er kan zijn. Je bent initiatiefrijk, flexibel en verstaat de kunst om structuur 
los te laten als de situatie dat vraagt. We waarderen het als je goed kunt samenwerken, maar verwachten wel van 
jou dat je een voortrekkersrol pakt. Een kritische blik en meedenken is meer dan fijn. Het werk is leuk en divers, 
maar kan ook pittig zijn. Sterk in je schoenen staan is prettig net als een goed relativeringsvermogen en een 
gezonde dosis humor. 
 
 
 
 
 
 



 

3 van 3     |     20220281NO01-AF 

Over PPO Rotterdam 
 
Missie en Visie 
Rotterdam doet het! Samen naar inclusiever onderwijs. 
 
Missie 
De Rotterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs hebben de gezamenlijke opdracht 
om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wij vormen met elkaar 
het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam en geven onze opdracht vorm aan de hand van 
de volgende missie: Alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek, zoveel mogelijk in de eigen wijk. 
 
Visie 
PPO Rotterdam streeft naar het inclusiever worden van alle vormen van onderwijs (bao-sbo-so) en het voorkomen 
van uitsluiting zodat er voor alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Regulier waar 
het kan, speciaal als het moet en zoveel mogelijk thuisnabij (in de eigen wijk). PPO Rotterdam faciliteert de scholen 
om dit te kunnen realiseren en stimuleert hybride vormen van onderwijs. 
 
Medewerkers 
Wij hebben ongeveer 165 medewerkers (98fte) in dienst. Wij zijn werkzaam in één van de negen 
onderwijsarrangeerteams (OAT’s) of op ons hoofdkantoor binnen de afdelingen bestuursondersteuning en 
bedrijfsvoering. Onze medewerkers zijn deskundigen op het gebied van onderwijs. Zij kunnen het kind, maar ook 
de ouder en leerkracht, ondersteunen met een gesprek en/of arrangementen. 
 
 
Praktische informatie en procedure 
Kun je niet wachten om aan de slag te gaan? 
Als de vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. 
 
Je motivatie en curriculum vitae kun je via onze website versturen, ter attentie van Alice Fischer, onder vermelding 
van vacaturenummer 20220281. Voor meer informatie kun je terecht op onze website vbent.org of je kunt contact 
opnemen met Gijs van der Laan (Hoofd Bedrijfsvoering) via 06 18679977 of g.vanderlaan@pporotterdam.nl.       
 
 
De verdere procedure wordt door PPO Rotterdam uitgevoerd. 
We zien je reactie graag uiterlijk 3 juli tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/gedragswetenschapper/
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