
 

 
 

 

Vacature - Begeleider Passend Onderwijs (0,5-0,7 fte) 

  

Introductie 

De GSG Leo Vroman is een openbare school voor MAVO, HAVO en VWO in Gouda. 

We zijn 10 jaar geleden begonnen onze visie op onderwijs te richten op het versterken 

van het eigenaarschap van onze leerlingen. Wij willen onze leerlingen graag 

vaardigheden meegeven die ze in het vervolg van hun schoolloopbaan en carrière 

goed kunnen gebruiken, waarbij je moet denken aan plannen, structureren, 

organiseren, samenwerken, presenteren en eigen keuzes maken. We hopen dat ze in 

hun tijd bij de GSG erachter komen wie ze zijn en wat ze nodig hebben om uit te 

groeien tot zelfstandige volwassenen.   

De Begeleider Passend Onderwijs is degene die samen met onze docenten en 

mentoren op de werkvloer Passend Onderwijs in de praktijk brengt en verbindt. Binnen 

het door de schoolleiding vastgestelde beleid wordt eerst preventief gekeken naar 

manieren waarop we op klas- en leerlingniveau inclusief onderwijs kunnen vormgeven, 

om bij een verdergaande ondersteuningsbehoefte zelf een deel van de ondersteuning 

in begeleiding/coaching vorm te kunnen geven, onder de verantwoordelijkheid van 

de ondersteuningscoördinator. De ontwikkeling van Passend/Inclusief onderwijs vraagt 

om durf en creativiteit, de ideale Begeleider Passend onderwijs voelt de ruimte om in 

samenspraak met de ondersteuningscoördinator te zoeken naar nieuwe oplossingen.  

  

Werkzaamheden van de Begeleider Passend Onderwijs 

Begeleiding  

• Bezoekt lessen op verzoek van mentor en ondersteuningscoördinator om te 

kijken of er op klasniveau of op leerlingniveau een interventie nodig is 

(basisondersteuning);  
• Verzorgt de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in 

trajectvorm (extra ondersteuning);  
• Is vraagbaak voor docenten, mentoren en afdelingsleiders op het gebied van 

Passend Onderwijs op leerlingniveau;   
• Coacht docenten en mentoren actief op mogelijkheden in de 

leerlingbegeleiding.   
 

 

 

 



 

Organisatie  

• Is onderdeel van het Ondersteuningsteam Overleg en adviseert vanuit die rol bij 

de beoordeling van ondersteuningsvragen;  
• Communiceert met afdelingsleiders en mentoren over de begeleiding van 

zorgleerlingen;  
• Communiceert met leerling en ouders over voortgang begeleidingstraject en 

over concrete afspraken;  
• Overlegt met orthopedagoog samenwerkingsverband over specifieke 

leerlingkwesties.  

Administratie  

• Draagt zorg voor correcte vastlegging zorgdossiers in magister. 

 

Borging Passend Onderwijs binnen de school 

• Neemt deel aan Ondersteuningsteam Overleg (structureel, tweewekelijks);  
• Heeft wekelijkse overleg met ondersteuningscoördinator;    
• Geeft de ondersteuningscoördinator input voor verdere ontwikkeling Passend 

Onderwijs binnen de school;  
• Helpt de ondersteuningscoördinator bij het vormgeven van de jaarlijkse scholing 

op het gebied van Passend Onderwijs op basis van analyse ontwikkelbehoeften 

school  

   

Belangrijke competenties  

• Communicatief vaardig (nadruk op erkenning en reflectie)  
• Begeleiden en coachen  
• Aanpassingsvermogen  
• Omgevingsbewust handelen  
• Initiatief nemen  

 
De ideale kandidaat....   
... heeft een pedagogische achtergrond (door middel van een relevante HBO-

opleiding), en is geïnteresseerd in het middelbaar onderwijs in het algemeen en de 

onderwijskundige visie van de GSG Leo Vroman in het bijzonder. Je bent gedreven om 

met collega's antwoorden te vinden op steeds nieuwe begeleidingsvraagstukken en 

krijgt energie van individuelen gesprekken met leerlingen. Daarnaast ben je bereid je 

binnen korte tijd te verdiepen in de Wet Passend Onderwijs en de werkwijze van het 

Samenwerkingsverband Midden-Holland & Rijnstreek.   



 

 
 

 

Wat bieden wij? 

• de leukste school van Gouda met de leukste leerlingen uit Gouda en 

omgeving!; 

• veel mogelijkheden om je binnen het vakgebied en binnen de school te 

ontwikkelen; 

• veel ruimte om de rol in samenspraak met de ondersteuningscoördinator vorm 

te geven; 

• een laptop om waar je maar wilt (in één van onze 3 gebouwen of daarbuiten) 

te werken; 

• prima CAO VO arbeidsvoorwaarden (salarisschaal 7 of 8 - afhankelijk van 

opleiding en ervaring, reiskosten, etc.) 

 


