
 
VACATURE 

 
 
Stichting Passenderwijs is het samenwerkingsverband 
primair onderwijs  in de regio Utrecht-West. 
In samenwerking met netwerkpartners willen de 81 
aangesloten scholen (ca. 16.500 leerlingen) op basis van 
ondersteuningsbehoeften en inclusiegedachte een zo 
thuisnabij mogelijk aanbod voor elk kind realiseren. 
Passenderwijs ondersteunt en faciliteert de scholen hierbij. 
Meer informatie is beschikbaar op onze website: 
www.passenderwijs.nl 
 
 

 
Stichting Passenderwijs is per 1 augustus 2023 op zoek naar  

een betrokken, enthousiaste en pragmatische  
 
 

Begeleider passend onderwijs (orthopedagoog/psycholoog) 
 
Werkgever   Stichting Passenderwijs 
Functiewaardering  CAO-PO, schaal 11 
Omvang   0,60 - 0,80fte (24-32 uur per week) 
Benoeming   Jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling 
Werkgebied   Woerden, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde Venen 
Werkdagen   In overleg 
 
 
Algemene taakomschrijving 
De begeleider passend onderwijs ondersteunt de school op basis van de onderwijsbehoefte 
van het kind of groep en de hulpvraag van de school. Hierbij zijn de principes van het 
handelingsgericht werken leidend. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) vormt hierbij het 
kader. De begeleider richt zich op diverse ontwikkeldomeinen zoals cognitieve ontwikkeling, 
didactische ontwikkeling (passende perspectieven) en sociaal-emotionele ontwikkeling 
waaronder gedrag.  
 
 
Wat ga je doen? 

 je biedt consultatie en ondersteuning binnen de context (kind, school en ouders), 
gericht op de onderwijsbehoeften van het kind 

 je biedt specifieke consultatie en (kortdurende) ondersteuning op het gebied van 
gedrag   

 je stelt wettelijk verplichte deskundigenadviezen op die als basis dienen voor  
toelaatbaarheidsverklaringen voor het gespecialiseerd onderwijs 

 je verricht (aanvullend) handelingsgericht diagnostisch onderzoek   
 je schrijft inhoudelijke adviezen voor de aanvraag van extra ondersteuning 
 in geval van verwijzing ondersteun je de school van aanmelding tot plaatsing 

 
 
 
 

http://www.passenderwijs.nl/


Welke vaardigheden zijn belangrijk? 
 je hebt ervaring in het uitvoeren van ondersteuningstrajecten binnen scholen 
 je bent in staat theoretische kennis voor scholen praktisch toepasbaar te maken 
 je beschikt over communicatieve en coachende vaardigheden 
 je reflecteert op eigen handelen en bent je bewust van jouw positie als begeleider 
 je bent vaardig in het procesmatig werken binnen de gestelde kaders  

 
 
Over welke kennis/vereisten beschik je? 

 je bent gediplomeerd orthopedagoog/psycholoog en daarmee bevoegd tot het 
verrichten van handelingsgerichte diagnostiek 

 je beschikt over specifieke, in de school toepasbare, expertise op het gebied van 
directe en indirecte ondersteuning van kinderen  

 je hebt inzicht in de sociale en onderwijskundige kaart van de regio of bent in staat je 
dit snel eigen te maken 

 je beschikt over specifieke kennis over de sociaal emotionele ontwikkeling (gedrag) 
van kinderen 

 bij voorkeur heb je specifieke kennis van de (on)mogelijkheden van het speciaal 
(basis) onderwijs 

 
 
Wat hebben wij jou te bieden? 

 een open en flexibele organisatie met een enthousiast team 
 voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 
 ruimte voor autonomie en verantwoordelijkheid 
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze veelzijdige, op de onderwijspraktijk gerichte functie, dan 
verzoeken wij je uiterlijk vrijdag 21 april 2023 middels een sollicitatiebrief voorzien van CV te 
reageren naar Dhr. J. Puttenstein, directeur-bestuurder Stichting Passenderwijs via 
correspondentieadres (secretariaat@passenderwijs.nl). 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dhr. Puttenstein (0348-412706). 
 
Na briefselectie op woensdag 10 mei 2023 zullen met de geselecteerde kandidaten op 
maandagmiddag/avond 15 mei 2023 of dinsdagmiddag 16 mei 2023 gesprekken gevoerd 
worden. 
 
 


