
 

 

Jij… 
 

gaat voor Passend Onderwijs in de praktijk  
wilt kinderen, collega’s en jezelf laten groeien  

bent inlevend, duidelijk en doelgericht  
gaat graag het gesprek aan met alle betrokkenen  

  levert je bijdrage aan de onderwijskundige begeleiding  
 
 
Dan hebben wij op korte termijn plaats voor jou als  
 

Intern begeleider (gr. 1 – 4)   
 
Profiel van onze school 
Op onze school werken mensen die van harte instemmen met de reformatorische 
identiteit van de school en een goede werksfeer op school en in de klas als beste 
arbeidsvoorwaarde zien. We vormen een hecht team van betrokken collega’s die zich 
helemaal kunnen vinden in onze missie: Op goede basis samen groeien. Als jij je hierin 
herkent, zal jij je zeker thuis voelen op De Wittenberg. Een school met ongeveer 400 
leerlingen en een prachtig schoolgebouw. De Wittenberg gaat uit van de ‘Vereniging tot 
het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag’. 
 
Wil je meer weten over De Wittenberg en over deze functie?  
Kijk verder op deze website en lees de schoolgids. Blader en lees door en/of vraag de 
uitgebreide functiebeschrijving op.  
 
Wil je meer inlichtingen over deze functie?  
Neem dan contact op met de heer F.M. van Grol (directeur-bestuurder), T 033 277 84 26 
of 06 2843 0868   
 
Wil je solliciteren? 
Mail je sollicitatiebrief voor DV 24 januari 2020 t.a.v. de directeur naar 
dw@dewittenbergschool.nl 
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Procedure DV 
- Op 27 januari vindt de selectie plaats van degenen die uitgenodigd worden voor 

een kennismakingsgesprek met het managementteam. 
- Dinsdag 28 januari zijn de kennismakingsgesprekken. Dinsdag 4 februari vinden 

de identiteitsgesprekken plaats. 
- Bij de werving van een intern begeleider behoort, als het kennismakingsgesprek 

met MT en team positief zijn verlopen, een assessment tot de procedure. 
- Mede aan de hand van het assessmentrapport vindt het sollicitatiegesprek met het 

bestuur plaats (een proefles kan tot de procedure behoren).  
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Intern begeleider (gr. 1 – 4)   
 
Basishouding: Passend onderwijs in praktijk is jouw passie! 
Jij… 

- hebt kennis van het basisonderwijs en bent op de hoogte van Passend onderwijs 
- hebt visie op zorg en weet dit beleid te vertalen en in praktijk om te zetten 
- denkt vanuit onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
- werkt handelings- en oplossingsgericht en opbrengstbewust 
- communiceert goed met alle betrokkenen 
- draagt bij aan de onderwijskundige begeleiding 
- bent inlevend, duidelijk en doelgericht 
- coacht op leerkrachtvaardigheden 
- hebt een opleiding voor intern begeleider gevolgd (of gelijkwaardig) of bent bereid 

deze te gaan volgen 
  
1. Context en plaats in de organisatie 

De werkzaamheden worden verricht op een basisschool die onderwijs biedt aan 
leerlingen van 4 – 12 jaar ter voorbereiding op hun plaats in het maatschappelijke 
leven en hun ontmoeting met de Heere.  
De schoolorganisatie bestaat uit twee bouwen, te weten de onderbouw (groep 1 – 4) 
en de bovenbouw (groep 5 – 8). Iedere bouw heeft een intern begeleider. 
De intern begeleiders:  
o Zijn verantwoordelijk voor het coördineren en bewaken van de 

ondersteuningsstructuur en –cultuur t.b.v. leerlingen en hun onderwijsbehoeften 
en leraren en hun ondersteuningsbehoeften  

o Werken nauw samen met een goede onderlinge taakverdeling 
o Adviseren de directeur-bestuurder en het MT 
De directeur-bestuurder is de direct leidinggevende van de intern begeleiders en 
delegeert als eindverantwoordelijke zoveel als passend bij de functie aan de intern 
begeleiders. De intern begeleiders zijn  staffunctionarissen met eigen taken, kaders, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kennis, vaardigheden en contacten.  

 
2. Taken 

• Het leveren van een bijdrage aan de schoolontwikkeling met name bij zorg 
gerelateerde onderwerpen 

• Het voorbereiden en uitvoeren van het zorgplan inclusief het leerlingvolgsysteem (LVS) 
• Het leiding geven aan de RT-ers/differentiatiegroepbegeleiders/OA-ers en de 

begeleiding van de groepsleraren 
• Het onderhouden van interne en externe contacten in het kader van de leerlingenzorg 
• Het op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenzorg. 
• Het ontvangen, nemen, dragen en afleggen van verantwoording over de inhoud en 

uitvoering van bovengenoemde taken. 
• Beslissen bij/over: 

o het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingenbesprekingen 
en het op basis daarvan uitwerken van (didactische) leerlijnen 

o het opstellen van het schoolspecifieke zorgplan 
o het zorg dragen voor de opzet en uitwerking van het LVS volgens afspraken in het 

zorgplan 
o het observeren van lesgebonden situaties teneinde advies te geven aan leraren 

met betrekking tot de aanpak van zorgleerlingen 
• Verantwoording afleggen over 

o de coördinatie, uitvoering en kwaliteit van het zorgbeleid in de school 
o de begeleiding van medewerkers (RT’ers en leraren) en hun professionalisering wat 

betreft zorggerelateerde onderwerpen 
o de ontwikkelingen op samenwerkingsverbandniveau 

 



 

4 / 4 

3. Kennis en vaardigheden 
• Scholing 

o Een specifieke opleiding voor interne begeleider en/of minstens gelijkwaardige 
opleiding of het volgen van een dergelijke opleiding is voorwaarde;  
 

• Kennis 
De intern begeleider heeft inzicht in/kennis en blijft op de hoogte van: 

o taak, organisatie en werkwijze van de (eigen) school 
o algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en 

pedagogische kennis  
• Vaardigheden 

De intern begeleider beschikt over vaardigheden (en ontwikkelt deze): 
o in het coachen en begeleiden van de leraren 
o in het gebruik van relevante gesprekstechnieken 
o in het stimuleren en motiveren van anderen 
o in het opzetten van plannen en het geven van adviezen 

 
4. Aanvullende informatie 

• Taakomvang 
Minimale taakomvang is 22 uur per week, verdeeld over tenminste 3 dagen en, indien 
nodig, de hele week bereikbaar. Werktijdfactor 0,6. Deze functie is, indien mogelijk, te 
combineren met lesgevende taken. 

• Inschaling 
Bij eerste benoeming is deze functiebeschrijving een taakomschrijving, gewaardeerd 
met L10 en toelage. Bij gebleken geschiktheid wordt, o.a. na een beoordelingsgesprek 
(medio april), de taak in functie omgezet met bijbehorende schaal (L11).  

 


