
 

VACATURE 

Stagiair(e) Passende Educatie 

Word je er blij van om in samenwerking met een ervaren orthopedagoog of psycholoog, met 
scholen, ouders en leerlingen jouw bijdrage te leveren aan passend onderwijs voor iedere leerling? 
Werk je graag met basisschoolkinderen, heb je ervaring met het afnemen van onderzoeken (of wil 
je dit graag leren) en ben je een kei in het maken van goede onderzoeksverslagen? Dan zijn we op 
zoek naar jou!    

Adviesbureau voor duurzame onderwijsoplossingen 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op kwalitatief, passend en toekomstbestendig onderwijs. Ons doel 
is om educatieprofessionals in hun kracht te zetten zodat zij in staat zijn de brede ontwikkeling van 
iedere leerling te stimuleren binnen een continu veranderende maatschappij.  

Als Klaarr willen we een inspirerende en verbindende partner zijn voor ‘onze’ (voor)scholen. Dit doen 
we in de vorm van ondersteuning op scholen, leerlingbegeleiding, training, coaching en advies. We 
geloven in een integrale aanpak van het onderwijssysteem om duurzame veranderingen te bereiken 
die gedragen worden door de hele school. Daarom stimuleren we scholen te werken vanuit visie, 
preventie en professionele leeromgevingen. Geen 'pleisters plakken' maar inzetten op de eigenlijke 
oorzaak met als resultaat meer impact. Binnen onze tak Passende Educatie zoeken wij een 
stagiair(e).   

Wie zoeken wij? 

• Je bent een Masterstudent Pedagogische Wetenschappen (denk aan psychologie of 
orthopedagogiek) in studiejaar 2022-2023 die stagewerkzaamheden dient uit te voeren 

• Je bent minimaal twee dagen per week beschikbaar (bij voorkeur in de periode sept-juli) 
• Je bent zelfstandig en ondernemend 
• Je bent bereid om te reizen in de omgeving van Purmerend  
• Je hebt ervaring en/of affiniteit met het onderwijs (geen vereiste, wel een pré) 

Wat bieden wij: 

• Inzicht in een brede organisatie gericht op kind ontwikkeling van  0-18 jaar  
• Samen werken in een team met verschillende disciplines  
• Inhoudelijke verdieping op een expertisethema, in overleg te kiezen  
• Een uitdagende werkplek waar veel ruimte is voor initiatieven  
• De mogelijkheid om veel diagnostiek uit te voeren en daarmee uiteindelijk je 

basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD of diagnostiek aantekening NVO) te behalen  
• Een werkomgeving met verschillende inhoudelijke expertisegebieden en ervaring in opvang 

en onderwijs  
• Begeleiding door ervaren psychologen   

Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Iris van Rosmalen op 06-21361519. Als je direct 
wilt solliciteren, stuur voor 15 april  een mail met je motivatie en achtergrond naar hr@klaarr.nl   

 


