
 

In verband met het andere opzet van de invulling van de ondersteuningsarrangementen 
ontstaan per 1 augustus 2019 diverse vacatures voor de functie van  

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)  
hbo-niveau (totaal 2 fte) 

Wie zoeken we? 
Een warme en consequente persoonlijkheid die: 
• met plezier met individuele leerlingen en leerkrachten werkt aan hun extra 

ondersteuningsdoelen. 
• flexibel is en het leuk vindt om op diverse scholen ondersteuning te bieden. 
• zichzelf verder wil ontwikkelen en zodoende expertise opbouwt. 
• samen met de andere BPO’ers en onder leiding van de teamleider Passend Onderwijs een 

bijdrage wil leveren aan het verzorgen van de extra ondersteuning in onze scholen. 
• een hbo-opleiding heeft afgerond en over de juiste competenties beschikt om dit werk 

kwalitatief goed te kunnen uitvoeren. 
• graag bij SCOPE scholengroep wil werken. 

Taken 
• Leerlingen alleen of in een klein groepje begeleiden bij het werken aan hun persoonlijke 

extra ondersteuningsdoelen. 
• Het (mee)schrijven van het ondersteuningsplan van deze leerling(en). 
• Het ontwikkelen / verzamelen van materialen die hierbij helpen. 
• Met ouders en leerkrachten meedenken over de passende begeleiding van hun kind c.q. 

leerling. 
• Op zoek gaan naar relevante kennis en informatie die hierbij ondersteunend is. 

Wat bieden we? 
We bieden een uitdagende baan met een omvang van minimaal 8 – maximaal 30 uur, waarbij je 
altijd twee of meer dagdelen beschikbaar dient te zijn. De waardering van de functie is schaal 
9. 

Procedure 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jacqueline van Leeuwen, clusterdirecteur,  telefoon 
06-2054 0225. Op de website van SCOPE scholengroep kunt u algemene informatie vinden over 
de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs en de rol van de Begeleider Passend 
Onderwijs hierin. Open hier de uitgebreide functieomschrijving (pdf). 

In de eerste week van juli vindt de eerste gespreksronde plaats op donderdag 4 juli en vrijdag 5 
juli tussen 13.00-16.00 uur. Uw sollicitatiebrief met cv stuurt u uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 
t.a.v. Jacqueline van Leeuwen, via een e-mail naar werkenbijpo@scopescholen.nl onder 
vermelding van het vacaturenummer PSS003.
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