
 
 
 

VACATURE 
Docent bovenschoolse voorziening  

(0,5 - 1.0 FTE) 
 
De bovenschoolse voorziening (bsv) is op zoek naar een docent, met als belangrijkste taken het begeleiden van 
de leerlingen en het verzorgen van het leerproces van alle vakken die gegeven worden op het niveau van 
praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. 
 
De bovenschoolse voorziening is er voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die staan ingeschreven bij de  
scholen van het samenwerkingsverband de Meierij in de regio ‘s-Hertogenbosch. Meestal gaat het om 
leerlingen die het door gedrags- en/of motivatieproblemen tijdelijk niet meer redden binnen het reguliere 
onderwijs. Het doel van de bovenschoolse voorziening is leerlingen uiteindelijk weer terug te leiden naar het 
voortgezet onderwijs.  
 
Naast het verzorgen van onderwijs aan onze leerlingen denk je mee over de veranderende vraag rondom 
ondersteuning, creëert nieuw aanbod waar nodig (bijvoorbeeld voor thuiszitters) en geeft mee vorm aan de 
preventieve inzet van de bsv op de scholen. Je werkt hiervoor samen met je collega’s uit het expertise en 
ondersteuningsteam. 
 

Kerntaken: 
• Het begeleiden/verzorgen van lessen in een kleine groep 

• Het maken van een handelingsplannen 

• Bewaking van de voortgang van handelingsplannen 

• Advies uitbrengen voor de meest passende onderwijsvorm na de BSV 

• Maken van persoonlijke leerdoelen, in samenspraak met de leerling, voor het verblijf binnen de 
voorziening 

• Contactpersoon voor leerling/ouders/verzorgers 

• Contactpersoon voor verwijzende instanties en scholen 

• Het voeren van voortgangsgesprekken met leerling als ouders /verzorgers/verwijzers 

• Onderhouden van onderwijsinhoudelijke contacten met school van herkomst 

• Registratie van gegevens en de voortgang van de leerling 

• Deelnemen aan leerlingbespreking en algemeen teamoverleg 

• Maken van evaluaties en eindrapportages 

• Begeleiding van terugstroom van de leerling 

• Verlenen van nazorg 

 

Kennis en vaardigheden:  
• In bezit van een onderwijsbevoegdheid (2de graad) 

• Vaardig in conflicthantering 

• De taken van de begeleider kunnen combineren met het verzorgen van onderwijs 

• Ervaring in het werken met jongeren met problemen op meerdere leefgebieden 

• Ervaring in het overbrengen van kennis en het begeleiden van leerlingen 

• Kennis van de leerwegen/sectoren binnen het Praktijkonderwijs Vmbo/ Havo/Vwo 

• Levert vanuit deskundigheid op het gebied van gedrag en leren een bijdrage aan de mogelijkheden van 
mentoren, docenten en begeleiders om leerlingen op een VO-school passend onderwijs te bieden. 

• Kennis van de onderwijskundige kaart in ‘s-Hertogenbosch en omgeving (pré) 

 

 



Persoonlijke kwaliteiten: 
• Je hebt affiniteit met de doelgroep 

• Je hebt een flexibele maar ook consequente instelling 

• Je hebt doorzettingsvermogen 

• Je bent onderhandelingsvaardig 

• Je bent in staat om maatwerk te leveren 

• Je werkt graag in een klein team 
 

Wij bieden je 
• een dynamische werkomgeving  

• inschaling in schaal docent LB CAO VO  

• volop mogelijkheden jezelf te ontwikkelen en expertise op te bouwen  

 

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband kan je terecht op de website van het 

samenwerkingsverband: www.demeierij-vo.nl. Voor informatie over de functie kan je contact opnemen met 

mevr. M. Hendriks (teamleider) op telefoonnummer 073-6235377 

 

Heb je interesse in deze functie? Mail dan je motivatie en CV voor 30 september 2022 naar  

administratie@demeierij-vo.nl  t.a.v. mevr. M. de Kroon (directeur).  
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