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Is het jouw passie om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te begeleiden? 

Ben je empathisch en communicatief sterk? 

Denk jij in kansen en mogelijkheden? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Onderwijscollectief VPR zoekt per 1 mei 2022 een: 

Begeleider Passend Onderwijs VO (0,6 - 1,0 fte) 

 

Wie zijn wij? 
Onderwijscollectief VPR is een samenwerkingsverband voor primair en voortgezet 
onderwijs en heeft de taak om samen met scholen, gemeenten en andere partners op 
Voorne-Putten en Rozenburg te zorgen voor passend onderwijs. We willen dat leerlingen 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben een plek in het onderwijs krijgen die bij hen past. Een 
belangrijke maatschappelijke opgave die wij met passie, lef en visie uitvoeren. Alles wat 
we ontwikkelen en doen staat in het belang van de leerlingen in onze regio.  
 

Taak Begeleider Passend Onderwijs 

Je bent als BPO-er onderdeel van het samenwerkingsverband en van daaruit ingezet in 
het voortgezet onderwijs. Je bent werkzaam op één of meerdere scholen ter advisering 
en ondersteuning van het zorgteam. 

 

Wat ga je doen? 
• Je begeleidt leerlingen met ondersteuningsvragen en je voert observaties uit in 

de klas; 
• Je maakt deel uit van het ondersteuningsteam op de school; 
• Je adviseert en begeleidt docenten en/of mentoren bij de ondersteuning van 

leerlingen; 
• Je betrekt ouders bij de begeleiding en ondersteuning van de leerling; 
• Je biedt ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen; 
• Je verbindt betrokken partijen die zich bezighouden met de leerling; 
• Je houdt de kennis en vaardigheden op peil en breidt deze waar nodig uit en je 

staat open voor persoonlijke ontwikkeling.; 
• Je neemt deel aan de teamvergaderingen, intervisie -en studiebijeenkomsten van 

het samenwerkingsverband. 
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Wat vragen wij?   

• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Kennis van passend onderwijs en van het voortgezet onderwijs; 

• Kennis van de ondersteuningsstructuur binnen het onderwijs; 

• Ervaring met het begeleiden van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte; 
• Kennis van pedagogische vaardigheden; 
• Kennis van onderwijsleerprocessen, kennis van didactiek is een pré; 
• Goede communicatieve vaardigheden; 
• Goed kunnen samenwerken binnen een team en ook in staat om individueel te 

werken; 
• Initiatief kunnen nemen; 
• Ervoor open staan om je binnen je vakgebied verder te ontwikkelen; 
• Een flexibele instelling; 
• Ervaring met het ondersteunen en/of coachen van docenten is een pré. 

 
Wat bieden wij? 

• Een veelzijdige baan in een dynamische en ambitieuze organisatie; 
• Het salaris is afhankelijk van opleiding/ervaring en bedraagt maximaal € 4.366,- 

bruto voor een volledige werkweek (functieschaal 10, CAO OOP Voortgezet 
Onderwijs, vergelijkbaar met de LB-schaal); 

• Een tijdelijke 0,6,-1,0 FTE aanstelling bij het samenwerkingsverband voor de duur 
van een jaar die na gebleken geschiktheid zal worden omgezet in een vast 
dienstverband. 

 
Word jij onze nieuwe collega? 
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie uiterlijk 1 februari 2022 via mailadres 
a.bacas@onderwijscollectiefvpr.nl 
 
Na deze datum gaan wij met de geselecteerde sollicitanten in gesprek. De eerste 
gespreksronde vindt plaats in week 6. In deze procedure kunnen wij referenties 
opvragen. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
 
Meer informatie? 
Vragen over de inhoud van de vacature kun je stellen aan Gernand Ekkelenkamp, 
Manager Voortgezet Onderwijs, tel. 06-57588522. 
Meer informatie over ons samenwerkingsverband vind je op: 
www.onderwijscollectiefvpr.nl  
 
 


