
         

 

    

Functie informatie Intern Begeleider Bovenbouw 0,6 FTE 

De werkzaamheden van intern begeleider worden uitgevoerd binnen SBO de Welle (wat valt onder 
Stichting SOCA). SBO de Welle is de enige school van Stichting SOCA en is een school voor 
speciaal basisonderwijs en biedt leerstof aan vanuit drie leerroutes: praktijkonderwijs PrO, VMBO-
BB/KB en VMBO-GT/TL. De kernvakken lezen, taal en rekenen staan voor alle leerlingen centraal. 
Alle leerlingen krijgen les in de praktijkvakken: koken, handvaardigheid/techniek en 
boerderijleer/dierenverzorging/tuinen. Voor leerlingen in de leerroute praktijkonderwijs is er een 
extra aanbod in de praktijkvakken gerealiseerd.  

De werkzaamheden van de intern begeleider worden uitgevoerd ter bevordering van de 
onderwijskundige kwaliteit binnen de school. De intern begeleider heeft een takenpakket dat 
aansluit bij de beroepsstandaard zoals de landelijke beroepsgroep die heeft opgesteld. De 
standaard beschrijft de bekwaamheidseisen (taken, competenties en kennis), de ethische code 
(professionele houding) en functiebeschrijving. De intern begeleider is de belangrijkste factor als 
het gaat over de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen. De 
werkzaamheden zijn van coördinerende, coachende en begeleidende aard. De intern begeleider is 
zo de spil in de leerlingenondersteuning. Binnen SBO de Welle wordt er gewerkt met twee intern 
begeleiders, onderbouw en bovenbouw, van ieders 0,6 FTE. 

Resultaatgebieden (werkzaamheden}  

Coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school  

- Uitvoerder en bewaker van de ondersteuningsstructuur;  
- Uitvoerder van de taken zoals intern besproken binnen het CVOB-overleg;  
- Brengt de leeropbrengsten op groepsniveau en op schoolniveau in beeld en begeleidt 

leerkrachten individueel bij het naleven van de toetskalender;  
- Bewaakt de uitvoering van toetsen en verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten;  
- Organiseert en bereid SOT (schoolondersteuningsteam) overleggen voor en geeft daar 

inhoudelijke input; 
- Draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in de 

ondersteuningsstructuur;  
- Stelt in overleg met orthopedagogen en coördinatoren op basis van het 

ondersteuningsbeleid de jaarlijkse toetskalender op; 
- Coördineert de aanmelding van leerlingen voor de interne zorg en extra ondersteuning; 
- Bepaalt mede met andere coördinatoren, begeleiders en leerkrachten welke leerlingen in 

aanmerking komen voor specifieke hulp;  
- Stuurt de onderwijsassistenten en vrijwilligers inhoudelijk en organisatorisch aan; 
- Organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften, zorgt voor dossiervorming t.b.v. leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften;  

- Ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. ondersteuning en bewaakt deze;  
- Is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het overleg en bereidt de 

bijeenkomsten voor;  
- Organiseert en neemt deel aan intern- en extern overleg m.b.t. leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften;  
- Bespreekt met ouders, leerkrachten, deskundigen, MT en eventuele andere betrokkenen 

terugplaatsing naar regulier basisonderwijs of een verwijzing naar speciaal onderwijs;  

 

 



Begeleidende en coachende werkzaamheden naar leraren  

- Draagt kennis over ondersteuning en leerlingenzorg over aan collega's binnen de school;  
- Ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal;  
- Adviseert (collega's) over leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, didactische 

vragen, e.d. en organiseert collegiale consultatie;  
- Begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, 

het opstellen en uitvoeren van plannen met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief en 
het bewaken van het vervolg daarop;  

- Begeleidt en coacht leraren in het begeleiden van leerlingen met ondersteuningsvragen;  
- Begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudig diagnostische toetsen en het invullen 

van observatieformulieren;  
- Observeert klassensituaties teneinde advies en feedback te geven voor aanpak van een 

leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften;  
- Ondersteunt in de contacten met ouders van leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften.  

Bijdrage beleidsvoorbereiding (ondersteunings)schoolbeleid  

- Analyseert de ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten, leeropbrengsten en 
leerlingbesprekingen en vertaalt deze naar didactische (doorgaande) leerlijnen en concrete 
plannen en activiteiten;  

- Adviseert het MT bij het ontwikkelen van onderwijs- en ondersteuningsbeleid in de school;  
- Adviseert i.s.m. de orthopedagoog en teamleider de directeur-bestuurder in de procedure 

t.a.v. de aanname van nieuwe leerlingen (met specifieke ondersteuningsbehoeften);  
- Vertegenwoordigt de school in intern- en extern overleg over ondersteuningsbeleid;  
- Onderhoudt relevante samenwerkingsrelaties en vertaalt onderwijskundige en inhoudelijke 

(landelijke) ontwikkelingen naar de school;  
- Stelt samen met het CVOB het school-specifieke ondersteuningsprofiel/zorgplan op;  
- Levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid op het niveau van de school, 

indien gevraagd aan het samenwerkingsverband en aan de rapportage hiervan aan de 
inspectie.  

Professionalisering  

- Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;  
- Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en collegiale consultaties;  
- Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante 

vakliteratuur;  

Speelruimte  

Beslist bij/over: neemt beslissingen bij het analyseren van de ondersteuningsactiviteiten, 
toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische 
leerlijnen, het opstellen van het bovenschoolse en het schoolspecifieke ondersteuningsprofiel, het 
zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het 
ondersteuningsprofiel, het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan 
leerkrachten voor aanpak van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften.  

Kader: het ondersteuningsprofiel/zorgplan en beleidslijnen van de school.  

Verantwoording: aan de directeur-bestuurder van de school voor wat betreft de bruikbaarheid 
van de adviezen en bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs- (bovenschools) 
ondersteuningsbeleid, van coördinatie en uitvoering van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid in 
de school, van begeleiding van leerkrachten en van de professionalisering.  

 

 



Kennis en vaardigheden  

- HBO+ of academische werk- en denkniveau;  
- Afgeronde PABO diploma;  
- Afgeronde intern begeleider opleiding of relevante Master SEN opleiding en/of de 

bereidheid om deze bij aanvang werkzaamheden te gaan behalen; 
- Brede theoretische (ortho) didactische en (ortho) pedagogische kennis;  
- Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school en het samenwerkingsverband;  
- Vaardigheid in het coachen en begeleiden van collega's;  
- Vaardigheid in het analyseren van de ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en 

leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen;  
- Vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;  
- Vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.  

Contacten  

- Met leerkrachten over de begeleiding van leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften;  

- Met leerkrachten over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om 
afspraken te maken;  

- Met externe organisaties en/of bovenschoolse organisatie (trajectbegeleider, 
psychodiagnostisch adviseur e.d.) over de begeleiding van leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften om overleg te voeren en af te stemmen;  

- Met het samenwerkingsverband, netwerkcontacten van intern begeleiders en het MT over 
het onderwijs- en zorgbeleid en over leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften 
om af te stemmen;  

- Met het MT over de kaders waarbinnen de begeleiding van leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften plaats moet vinden om te adviseren. 

Reactietermijn; graag ontvangen wij uw motivatiebrief met CV uiterlijk maandag 24 mei voor 
12.00 uur via het e-mailadres jw.stegeman@sbodewelle.nl 

Gesprekken; de gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden fysiek plaats op 
woensdag 26 mei vanaf 16.00 uur. Een eventueel tweede gesprek is op vrijdag 28 mei vanaf 16.00 
uur.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder; Jan-Willem Stegeman op 
telefoonnummer 06-11681630 op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. 

Ingangsdatum; 1-8-2021 
 
Contract; het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar, 1-8-2021 t/m 31-7-2022 en deze 
aanstelling kan bij goed functioneren omgezet worden naar een vaste aanstelling. 
 
Salarisschaal; conform CAO 
 
Werktijdsfactor; 0,6 FTE; 24 uur.  
 


