Iedere jongere de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen
ontwikkelen. Is dat een missie die jouw hart sneller laat kloppen? Ben je resultaatgericht en houd
je van afwisseling en uitdaging? Dan is deze baan wat voor jou!
Sterk VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs
in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Het vergroten van onderwijs- en ontwikkelkansen is de
hoofdopdracht van Sterk VO. We willen dat iedere jongere zijn of haar onderwijsloopbaan zo goed
mogelijk doorloopt en steun krijgt als dat nodig is.
Wij zijn op zoek naar een

begeleider passend onderwijs (0.8 fte)
Als begeleider passend onderwijs ben je wekelijks een aantal uren op scholen aanwezig om samen
met de school en de kernpartners (JGZ, Leerplicht, Buurtteam) te werken aan het versterken van de
ondersteuningsstructuur van de school en er samen voor te zorgen dat de leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. Als begeleider passend onderwijs neem je deel aan
gesprekken met individuele leerlingen en hun ouders, organiseer je met de school voorlichting aan of
training voor docententeams en geeft samen met school en kernpartners invulling en uitvoering aan
het schoolondersteuningsplan (SOP). Je weet goed door te vragen over wat er precies aan de hand is
in individuele gevallen en je brengt expertise in over wat er aan ondersteuningsaanbod beschikbaar
is. Maar je bent ook in staat om ‘over de casuïstiek heen te kijken’ naar welke patronen er zichtbaar
zijn, en bent vanuit die blik ook een kritisch partner van de school. Je bent een kritisch partner van de
school, ondersteunt en adviseert en draagt actief bij aan het versterken van de kernpartneraanpak in
de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht.
Het team passend onderwijs bestaat uit ongeveer 15 collega’s. Iedereen heeft één of enkele scholen
onder zich waarin ieder zelfstandig opereert, van waaruit je nauw samenwerkt met de collega’s van
Buurtteam, Leerplicht, de Jeugdgezondheidszorg, en waar nodig ook de specialistische
jeugdhulpaanbieders. Samen met hen geef je de Utrechtse kernpartneraanpak vorm voor de
leerlingen op jouw school. Bij je collega’s binnen het team passend onderwijs kun je terecht om te
sparren, en elke week reflecteer je in kleinere groepjes door middel van intervisie en casuïstiek
overleg. Daarnaast denk je mee en draag je bij aan de beleidsontwikkeling rond passend onderwijs
en schoolloopbanen van het samenwerkingsverband als geheel. Je houdt ervan om in samenwerking
te zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken en kunt onverwachte situaties zelfstandig
het hoofd bieden.
In ons team krijg je alle ruimte om je verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat jouw
werkzaamheden goed aansluiten bij jouw ontwikkelingswensen. De teamleider van het team
passend onderwijs is jouw aanspreekpunt en leidinggevende.
Ben jij iemand die:
✓ een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft
✓ aantoonbare kennis van en ervaring heeft in het onderwijsproces
✓ wil werken vanuit de visie op passend onderwijs en zorg voor jeugd van Sterk VO en de
gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht
✓ effectief opereert binnen de management- en ondersteuningsstructuur van de scholen en in
de verbinding met kernpartners

✓ een uitgebreid en relevant netwerk heeft voor de ondersteuning in en om de school
✓ contextgevoelig is
✓ planmatig en cyclisch werkt?
Dan zijn wij geïnteresseerd in een nadere kennismaking met jou.
Wij bieden:
✓ een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming.
✓ een salaris op schaal 11 (CAO VO), afhankelijk van kennis en ervaring.
✓ een ambitieuze en collegiale werksfeer.
✓ ruime opleidingsmogelijkheden.
✓ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Neem dan contact op met Nanne Middelburg (n.middelburg@sterkvo.nl/06-24455474) of
Mariska Rijsdijk (m.rijsdijk@sterkvo.nl/06-28888883)
Meer informatie vind je op: www.sterkvo.nl
Je motivatie en CV kun je vóór 1 juli per e-mail sturen naar secretariaat@sterkvo.nl, onder
vermelding van: vacature begeleider passend onderwijs. De eerste gespreksronde vindt plaats op 7
juli 2022, de tweede gespreksronde op 11 juli 2022.

