
 
 

Wie zijn wij? 
BAZALT GROEP bestaat uit BAZALT, HCO en RPCZ. Samen werken wij aan de kwaliteit van het onderwijs met 
training, coaching, advies en educatieve uitgaven. Onze experts werken in heel Nederland voor scholen in het 
basis, voortgezet en middelbaar onderwijs en op kinderdagverblijven, kindcentra en peuterspeelzalen. Wij 
ondersteunen en versterken schoolteams, leraren, leerlingen, ouders, besturen en anderen en jagen 
vernieuwing aan. Met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen. Wij 
geloven in de kracht van de school als lerende gemeenschap: een plek waar leerlingen zich voortdurend 
ontwikkelen, met hulp van begeleiders die zich voortdurend ontwikkelen. 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

Adviseur Leerlingzorg HCO 
(21,6 - 36 uur) 

 
Wat ga je doen? 

• Je voert handelingsgerichte diagnostiek uit bij individuele kinderen en/of groepen en draagt 
zorg voor de bijbehorende verslaglegging en adviesgesprekken; 

• Je levert een bijdrage aan de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) op de scholen en 
adviseert directies, leerkrachten, kinderen en hun ouders; 

• Je ontwerpt en verzorgt trainingen en bijeenkomsten gerelateerd aan leerlingzorg; 
• Je coacht leerkrachten onder andere op het gebied van leerproblemen; 
• Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van scholen door jezelf op te stellen als 

kritische sparringpartner.  
 
 
Wie zoeken wij? 

• Je beschikt over WO werk- en denkniveau en afgeronde masteropleiding orthopedagogiek of 
psychologie; 

• Je bent in het bezit van een Basisaantekening Psychodiagnostiek en SKJ registratie. 
Registratie als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 
is een pré; 

• Je hebt ervaring binnen primair en/of voortgezet onderwijs; 
• Je bent bekend met handelingsgericht werken (HGW); 
• Kennis op het gebied van groepsgewijze aanpak op gedrag en/of kennis op het gebied van 

ontwikkelingsperspectieven zijn een pré.; 
• Ervaring met oplossingsgerichte gesprekken met kinderen, trainingen aan leerkrachten en 

adviesfuncties zijn een pré. 

 

 



Tevens ben je: 

Inspirerend, ondernemend, communicatief sterk, je laat een actief luisterende houding zien waarbij 
je doorvraagt vanuit klant - en organisatieperspectief, resultaatgericht, gedreven en je bent in staat 
om mensen te verbinden. Je bent analytisch en praktisch tegelijk waardoor je goed in staat bent om 
vanuit een analyse van de beschikbare informatie te komen tot realistische en gegronde oplossingen. 
 
 
Wat bieden wij? 
 
Een boeiende werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te 
leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie op het gebied van Leerlingzorg. 
De functie is ingeschaald in schaal 10/11 conform de CAO Onderwijsadviesbureaus (het maximum 
van schaal 10/11 voor een fulltimer is respectievelijk € 4.225,- / € 4.754,- euro op basis van een 36-
urige werkweek).  
 
Nieuwsgierig? 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen via het telefoonnummer 070-4482828 en 
vragen naar Annemieke de Jong of Wilma Düren, teammanagers Leerlingzorg. Het ook mogelijk om 
te mailen naar werkenbij@bazaltgroep.nl. 
 

Solliciteren? 

Mail je sollicitatiebrief, voorzien van een motivatie en CV naar werkenbij@bazaltgroep.nl met als 
onderwerp: Sollicitatie Onderwijsadviseur Leerlingzorg 

We zien je reactie graag uiterlijk op 21 augustus aanstaande tegemoet. 
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