
 
 
Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) richt zich op de ondersteuning van kinderen en 

jongeren van 4 tot 18 jaar. Wij zijn een deskundig en klantgericht collectief van 

gezondheidszorgpsychologen en orthopedagogen. PDIJ richt zich op twee aandachtsgebieden .  

Dienstverlening in het kader van passend onderwijs en dienstverlening  gericht op individuele en leer- 

en ontwikkelingsproblematieken alsmede specialistische GGZ. 

Binnen passend onderwijs werken we in een team gedragsdeskundigen die scholen begeleiden bij de 

zorg om leerlingen en rechtstreeks voor de samenwerkingsverbanden werken. In het Zorgdeel werken 

gedragsdeskundigen die 2e lijns dyslexiebegeleiding verzorgen, een klein deel biedt Basis GGZ of 

particuliere psychologische zorg aan ouders en kinderen. Er is een nauwe samenwerking met 

IJsselgroep Educatieve Dienstverlening. Zie ook www.ijsselgroep-ed.nl 

 

Voor het werkgebied Doetinchem/Apeldoorn zoeken we een  

 

Gedragswetenschapper (tenminste 3 dagen p/w) 

 
Om scholen te ondersteunen vragen we zowel expertise op het gebied van onderzoek en begeleiding 

van individuele leerlingen, het onderwijsleerproces in de groep (pedagogisch/didactisch handelen, 

leerstofaanbod, klassenmanagement en leertijd) en de zorgstructuur op school en binnen het 

samenwerkingsverband. Dit vraagt om gedragswetenschappers die middels de handelingsgerichte 

aanpak, de onderwijsbehoeften van de individuele leerling vertalen naar wat nodig is binnen het 

onderwijsleerproces en de school. Uiteraard neem je de ouders hierin mee.  

Daarnaast vragen we: 

 Een academische opleiding tot orthopedagoog; 

 Brede meerjarige onderwijswerkervaring; 

 Een oplossingsgerichte en transparante aanpak; 

 Goede relatiemanagementvaardigheden. 

 

Wij bieden je: 

In eerste instantie een contract voor een jaar en verwachten dit na een jaar om te kunnen zetten in 

een vast dienstverband. In deze functie werk je m.n. vanuit ons kantoor in Doetinchem voor scholen 

in de in de regio Achterhoek/Apeldoorn. Als collega binnen PDIJ werk je in een professionele 

omgeving met enthousiaste medewerkers. Tegen een marktconform salaris binnen een innovatieve 

organisatie die werkt aan de ontwikkeling van haar aanbod en medewerkers. 

 

Voor  aanvullende informatie kun je bellen met Herman Giesbers, telefoon 06-22938952. Je reactie 

kun je voor 9 april sturen aan sollicitaties@ijsselgroep.nl. 
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