
 
 
 

VACATURE 
Ondersteuner Passend Onderwijs 

(0,6 – 1,0 FTE) 
 
Het samenwerkingsverband VO de Meierij is per 01 augustus 2021 op zoek naar een Ondersteuner Passend 
Onderwijs VO ter versterking van ons expertise- en ondersteuningsteam. 
 
Binnen het samenwerkingsverband de Meierij werken alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio samen 
om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden. Dit doen zij door bij het 
vormgeven van hun onderwijs uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling.  
 
Je voert je werkzaamheden binnen een of meerdere scholen van het samenwerkingsverband waar je je met 
name richt op de versterking van de basisondersteuning en  de ondersteuningsstructuur.  
 
Kerntaken: 
De ondersteuner passend onderwijs:  

• levert vanuit deskundigheid op het gebied van gedrag en leren een wezenlijke bijdrage aan de 
mogelijkheden van scholen om passend onderwijs voor jongeren te organiseren;  

• signaleert verbeterpunten ten aanzien van passend onderwijs en moedigt aan waar het goed gaat; 
• stemt de aanpak af op de specifieke situatie en de betrokkenen door middel van directe en indirecte 

professionaliseringsvormen en consultatie en advies over casuïstiek;  
• ondersteunt scholen bij de doorstroom van jongeren naar een minder intensief ondersteuningsniveau; 
• ondersteunt scholen bij het signaleren van onderwijsbehoeften, het omgaan met diversiteit 

(didactisch en pedagogisch) en het samenwerken met jongere en ouders;  
• draagt bij aan de hogere effectiviteit van zorgcoördinatoren, schoolleiders en andere betrokkenen bij 

de ondersteuningsstructuur op het gebied van organiseren van begeleidingstrajecten en 
onderwijs(zorg)arrangementen; 

• verbindt scholen, voorzieningen en eventueel ook andere relevante (specialistische) organisaties met 
elkaar wanneer dit een bijdrage kan leveren aan het versterken van de ondersteuningsstructuur van 
een (van beide) organisatie(s);  

• bevordert professionaliteit, continuïteit en samenwerking binnen de scholen en binnen (de 
voorzieningen van) het samenwerkingsverband.  
 

Kennis en vaardigheden 
Op het gebied van:  

• ontwikkeling en ondersteuning van kinderen en jongeren, waaronder algemene sociaal-emotionele en 
didactische ontwikkeling, klassenmanagement en pedagogisch handelen, belemmeringen in de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen, zorgwekkend schoolverzuim; 

• het ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van nieuwe beleidstrajecten t.b.v. de 
ondersteuningsstructuur op de school; 

• ondersteuningsmogelijkheden binnen passend onderwijs algemeen, binnen SWV VO de Meierij en 
binnen de doorlopende ondersteuningslijn PO-V(S)O-vervolg;  

• begeleidings- en professionaliseringsmethodieken gericht op leerlingen en onderwijsprofessionals;  
• handelingsgericht werken en arrangeren, waaronder analyse van wat nodig is voor de leerling en de 

vertaling maken naar wat nodig is op docent-, school-, en systeemniveau;  
• de sociale kaart in de regio, waaronder jeugdhulp; 
• professionele aandachtsgebieden en (indien van toepassing) het specialisme;  

 



Persoonlijke kwaliteiten 
• je hebt affiniteit met het voortgezet onderwijs en de doelstellingen van passend onderwijs; 
• je denkt vanuit mogelijkheden en kansen;  
• je bent vaardig in het ontwikkelen van draagvlak, adviseren en intermediëren bij 

belangentegenstellingen;  
• je bent vaardig en beschikt over een houding die past bij de rol van critical friend; 
• je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, die 

je kan toepassen op verschillende niveaus; 
• je kan planmatig werken en prioriteren met aandacht voor balans tussen kwaliteit en tijd;  
• je bent digitaal vaardig;    
• je bent een teamspeler. 

 
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband kan je terecht op de website van het 
samenwerkingsverband: www.demeierij-vo.nl   
Heb je interesse in deze functie? Mail dan je motivatie en CV voor 27 juni 2021 naar  
administratie@demeierij-vo.nl t.a.v. mevr. M. de Kroon (directeur). Gesprekken zullen plaatsvinden in de 
eerste week van juli. 
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