VACATURE
Stichting Passenderwijs is een samenwerkingsverband PO in de regio Utrecht-West.
De aangesloten 83 scholen (16.500 llngen) stellen zich ten doel voor elk kind een zo passend mogelijk
aanbod te realiseren. Het samenwerkingsverband ondersteunt en faciliteert de scholen hierbij.
Meer informatie is beschikbaar op onze website: www.passenderwijs.nl

Stichting Passenderwijs is per 1 juni 2019 (of zo spoedig mogelijk daarna) op zoek naar een
ervaren, pragmatische en enthousiaste

Begeleider passend onderwijs
Werkgever
Functiewaardering
Omvang
Benoeming
Werkgebied
Werkdagen

Stichting Passenderwijs
CAO-PO, schaal 10 of 11(gediplomeerd orthopedagoog)
0,80fte (circa 32 uur per week)
Jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling
Woerden, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Ronde Venen
In overleg

Algemene taakomschrijving
De begeleider passend onderwijs speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de
school. Vanuit de onderwijsbehoefte van het kind of de groep vindt begeleiding van de
school plaats. De begeleider passend onderwijs richt zich op diverse ontwikkeldomeinen
zoals cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling
waaronder gedrag.

Wat ga je doen?
➢
➢
➢
➢
➢

praktische, planmatige advisering en ondersteuning van leerkrachten
uitvoering van extra ondersteuning op kind en groepsniveau (co-teaching)
specifieke inzet op het gebied van gedragsondersteuning van kinderen
opstellen van wettelijk verplichte deskundigenadviezen inzake extra ondersteuning
verrichten van (aanvullend) handelingsgericht diagnostisch onderzoek

Welke vaardigheden zijn belangrijk?
➢
➢
➢
➢
➢

ruime ervaring in het uitvoeren van begeleidingstrajecten binnen scholen
het voor scholen praktisch toepasbaar kunnen maken van theoretische kennis
communicatieve en coachende vaardigheden
in staat te reflecteren op eigen handelen en onafhankelijke positie als begeleider
vaardig in het procesmatig werken binnen de gestelde kaders

Over welke kennis beschik je?
➢
➢
➢
➢
➢

minimaal HBO-opgeleid, bij voorkeur gediplomeerd orthopedagoog
up-to-date kennis over passend onderwijs
specifieke kennis over sociaal emotionele ontwikkeling (gedrag) van kinderen
bevoegd tot het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek
specifieke kennis van de (on)mogelijkheden van het speciaal (basis) onderwijs

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze veelzijdige, op de praktijk gerichte functie, dan
verzoeken wij je uiterlijk vrijdag 5 april 2019 middels een sollicitatiebrief voorzien van CV te
reageren naar Dhr. J. Puttenstein, directeur Stichting Passenderwijs via correspondentieadres
(secretariaat@passenderwijs.nl).
Na briefselectie op 10 april 2019 zullen met de kandidaten op woensdagmiddag 17 april
2019 en donderdagavond 18 april 2019 gesprekken gevoerd worden.

