
 

 

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal PO zoekt een: 

Begeleider Passend onderwijs 
per 1 februari 2022 (of zo snel mogelijk daarna) 

 voor 0,6 fte 
 
 

Filosofie van Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs gaat uit van de filosofie dat ieder kind recht heeft op participatie in het regulier 
onderwijs. Ben jij ook enthousiast over deze filosofie en wil je als begeleider passend onderwijs aan 
de realisatie van Passend Onderwijs een zinvolle bijdrage leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Organisatie   
In samenwerkingsverband Brabantse Wal PO werken acht schoolbesturen in de regio Bergen op 
Zoom samen, om vorm te geven aan Passend Onderwijs. Dit zijn vijf besturen van reguliere scholen 
en drie besturen voor Speciaal Onderwijs. Het samenwerkingsverband is de netwerkorganisatie die 
partijen verbindt, kennis ontwikkelt en is het loket voor passend onderwijs in de regio. Meer 
informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.swvbrabantsewal.nl.   

De begeleiders passend onderwijs van ons team zijn aangesteld bij één van de aangesloten 
schoolbesturen en worden gedetacheerd aan het samenwerkingsverband. 

 

Functie 
De Begeleider Passend Onderwijs (BPO’er) begeleidt en ondersteunt leerkrachten met de begeleiding 
van/afstemming op leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en richt 
zich daarmee vooral op het versterken van leerkrachtvaardigheden. De BPO’er begeleidt nadrukkelijk 
NIET de leerling omdat wij uitgaan van sturen op kwaliteit en daarmee de leerkracht deskundiger 
willen maken om het zélf te kunnen. De BPO’er wordt over alle scholen van het 
Samenwerkingsverband ingezet en is veelal gespecialiseerd in een of meer onderwerpen. 
 

Resultaatgebieden 
Het versterken van de leerkrachten door het uitvoeren van de volgende kerntaken: 

 Casusgericht zorgdragen voor onderwijs- en zorgondersteuning gericht op de leerkracht en 
school d.m.v. een kortdurende ondersteuning en/of arrangement. De handelingsbekwaamheid 
van leerkracht en schoolteams worden versterkt en de ondersteuningsroute binnen scholen 
wordt gestroomlijnd. 

 Scholen adviseren over de wijze van begeleiding van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte en dit (helpen) inbedden in de plancyclus van de scholen. 

 Zorgen voor de evaluatie van de verleende ondersteuning en bespreken of de gestelde doelen 
zijn gehaald.   

 Ondersteuning bieden bij overstaptrajecten van individuele leerlingen; 

 Leveren van een bijdrage aan het soepel laten verlopen van de overgang tussen voorschoolse 
periode, PO en V(S)O; 
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 Signaleren van ondersteuningsbehoeften bij de scholen die op het niveau van het 
Samenwerkingsverband kunnen worden opgepakt en hierover schakelen met de 
gedragswetenschapper (GW’er). 

 

Competenties 
 Je bent een kei in coaching; dit gezien het feit dat het grootste deel van je werk bestaat uit de 

coaching / begeleiding van leerkrachten in het ‘anders denken over en het omgaan met complex 
gedrag’. 

 Je hebt ervaring in het cluster-4-onderwijs. 

 Bij voorkeur heb je ervaring met het ‘Jonge kind’. 

 Je bent pro-actief & zelfstandig. 

 Je werkt plan- en doelmatig. 

 Je ben communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk. 
 

Overig 
 Je hebt een rijbewijs en een eigen auto ter beschikking. 

 

Wij bieden 
 Een aanstelling bij een van de aangesloten schoolbesturen, voor één jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband. 

 Een verantwoordelijke en afwisselende functie waarin veel ruimte is voor flexibiliteit en eigen 
inbreng. 

 Samenwerking binnen een expertiseteam met enthousiaste, deskundige collega’s. 
 

Contact en reactietermijn  
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Hellen Persoon, directeur-
bestuurder via 06-18226879.  
Stuur je motivatiebrief en CV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 december 2021 aan Hellen Persoon, 
directeur-bestuurder via: secretariaat@swvbrabantsewal.nl  
Gesprekken worden gepland op 7 en/of 14 december 2021. 
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