Csg Bogerman zoekt een:

BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS
Wat ga je doen?
Per uiterlijk 1 februari 2022 is csg Bogerman op zoek naar een begeleider passend onderwijs.
Ben jij die enthousiaste begeleider passend onderwijs die leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte kan begeleiden en collega’s kan ondersteunen binnen het domein
passend onderwijs? Dan komen we graag in contact met jou!

Wat vragen wij van jou?
 Je bent een gedragsspecialist met een afgeronde opleiding Orthopedagogiek,
Pedagogiek, psychologie, MedN-SEN of vergelijkbaar
 Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 Je bent beschikbaar voor minimaal 0,6 fte
 Je hebt kennis van Passend Onderwijs
 Je hebt empathisch vermogen met leerlingen, zijn of haar ouders/verzorgers en
mentoren
 Je kunt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen
Het betreft een nieuwe functie die nog niet formeel beschreven en gewaardeerd is. De functie
zal binnenkort beschreven en gewaardeerd worden. Een concept functiebeschrijving is
toegevoegd aan deze vacaturetekst zodat je een goed beeld krijgt van hetgeen je gaat doen
en wat we van je verwachten.

Wij bieden
Een functie voor bepaalde tijd voor een jaar maar met uitzicht om met een jaar te worden
verlengd bij goed functioneren en voldoende formatieruimte. Het gaat om plm. 0,4 fte voor
de afdelingen Havo/Vwo en plm. 0,6 fte voor de afdelingen Vakcollege (basis & kader), Balk,
Koudum. Vooralsnog is de functie ingeschaald in schaal 9 conform de CAO-VO. Om je werk
overal te kunnen doen ontvang je een laptop in bruikleen. Ook hebben we een aantal
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals een internetvergoeding, een eindejaarsuitkering en
een opleidingsbudget.

Solliciteren?
Stuur dan vóór 22 november 2021 je motivatie en CV naar vacatures@cvo-zwfryslan.nl.
Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Dilly Japenga, via
06- 82060278 of japo@csgbogerman.nl. Neem ook een kijkje op www.csgbogerman.nl en
lees meer over onze prachtige school.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 26 november 2021
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

CONCEPT Functiebeschrijving
De taken en competenties van een begeleider passend onderwijs:
Taken ten aanzien van OPP, Screening en dergelijke:
- screent, analyseert dossiers van nieuwe leerlingen op verzoek, adviseert school vervolgens t.a.v.
plaatsing en ondersteuning.
- heeft expertise omtrent OPP, houdt ontwikkelingen bij en informeert school hierover.
- kan op verzoek regie voeren over nieuwe en bestaande OPP's.
- kan mentoren /coaches ondersteunen met invullen OPP.
- heeft kennis van de leerling met OPP.
- is eventueel bij evaluaties OPP met mentor/coach, leerling en ouders/verzorgers.
- kan advies geven over een te lopen traject met een leerling, b.v. Anders dan v.o.
- voert taken uit die voortkomen uit bovenstaand advies, samen met mentor en coördinator
leerlingenondersteuning.
Overige taken:
• Uitvoeren van leerling- en klassenobservaties
• Coachen van docenten en mentoren
• Voorlichting geven aan docenten en anderen binnen de school over specifieke stoornissen
• Individuele gesprekken met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
(bewustwording, motivatie, omgaan met leerstof , executieve functies etc.)
• Geven van handelingsgerichte adviezen
• Meedenken in beleid t.a.v. ondersteuningsstructuur binnen de school met de Ondersteuning
coördinator Algemeen
• Meedenken bij opzet van specifieke trajecten binnen de school (bijv. hoogbegaafdheid, ASS,
ADHD etc.).
• Is op verzoek aanwezig bij ondersteuning overleggen (kan zowel binnen als buiten de school)
Verder:
- kan op aanvraag observaties van individuele leerlingen of (deel) van een klas uitvoeren.
- schrijft hierover verslag en adviseert mentoren/coaches en docenten.
- kan ook hier bij gesprek ouders aanwezig zijn.
- voert desgewenst overleg met de orthopedagoog of andere externe professional.
- vraagt of geeft orthopedagoog adviezen over leerlingen.
- kan adviezen geven over een te lopen traject bij moeilijke klassen.
- bezoekt geregeld leerlingenbesprekingen om feeling te houden met leerlingen in klassenverband.

Kennis en vaardigheden
Opleiding en ervaring
• Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke kennis, (ortho)didactische en
(ortho)pedagogische kennis
• Gedragsspecialist met een afgeronde opleiding Orthopedagogiek, Pedagogiek,
psychologie, MedN-SEN of vergelijkbaar.

Kennis, inzichten, vaardigheden
• Goede advies- en begeleidingsvaardigheden
• Bezit over oplossingsgerichte en andere gesprekstechnieken
• Analytisch
• Brede theoretische en inhoudelijke kennis van (ontwikkelingen op) het vakgebied van
leerlingenondersteuning, systeembegeleiding van scholen en het voortgezet
onderwijs algemeen
• Theoretische, specialistische en praktische vakinhoudelijke, didactische en
pedagogische kennis op het gebied van (onderwijs aan) leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, met name op het gebied van gedrag
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Kennis van de sociale kaart in de regio
Instelling, houding, visie
• In staat zelfstandig te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken
• Positieve houding ten opzichte van ontwikkelingsmogelijkheden van docenten en
andere professionals binnen de school
• Onderschrijven van de uitgangspunten van handelingsgericht werken
• In staat tot zelfreflectie
Competenties:
- empathisch vermogen met leerlingen, zijn of haar ouders/verzorgers en mentoren.
- constructief mee kunnen denken in aandacht vragende trajecten.
- professioneel en met expertise werken (o.a. met en aan OPP). Kennis van zaken hebben en bereid
zijn om hiervoor te scholen.
- regisserend- en breed denkvermogen.
- verbanden kunnen leggen.
- adviserend naar mentoren/coaches en ouders/verzorgers en coördinator leerlingenondersteuning.
- kan actief meedenken in beleid t.a.v. OPP en bovengenoemde taken.
Afdelingen:
1. Havo / Vwo klassen 3,4,5,6 min 0,4 fte
2. Vakcollege (basis & kader), Koudum en Balk. Min 0,6 fte

