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CONTEXT:  

 Organisatorische eenheid: 
onderwijsproces.  

 Verantwoording: aan de direct 
leidinggevende voor wat betreft de 
bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en 
coördinatie van begeleiding en 
ondersteuning binnen de school, de 
begeleiding van leerlingen (ook bij 
complexe problematiek) met een extra 
ondersteuningsbehoefte, het begeleiden 
en coachen van Docenten en 
ouders/verzorgers van deze leerlingen 
en de wijze waarop een educatief 
partnerschap met deze 
ouders/verzorgers wordt gevormd. 

 Kader: vastgestelde kaders met 
betrekking tot Passend Onderwijs, 
inclusief budgetten, en de vastgestelde 
handelingsplannen. 
 

 
KERNACTIVITEITEN PER RESULTAATGEBIED:  
1. Het adviseren van de Directeur bij het ontwikkelen van de 

trajectbegeleiding in het kader van Passend Onderwijs.  
Het analyseren van de ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en 
leerlingbesprekingen en het leveren van een bijdrage aan het tot stand 
komen van de trajectbegeleiding. 
Het afstemmen van activiteiten op die van de docenten en de externe 
hulpverlenende instanties. 
Het deel nemen aan leerlingbesprekingen met docententeams. 

2. Het doen van onderzoek naar de extra ondersteuningsbehoefte van 
leerlingen.  
Het begeleiden van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
Het voeren van ondersteunende gesprekken met leerlingen die een 
extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben. 
Het overleggen met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van de 
leerling. 
Het, op verzoek van de Ondersteuningscoördinator, mede voeren van 
ondersteunings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken met alle 
betrokkenen rondom de specifieke leerling. 
Het bijhouden van het leerlingendossier, het informeren van de mentor 
hierover en het deze verzoeken dit over te dragen aan de 
ouders/verzorgers.  

3. Het signaleren waar de handelingsverlegenheid van de Docent ligt. 
Het verstrekken van informatie over wettelijke regelingen, faciliteiten, 
onderwijsmogelijkheden, mogelijke handelingswijzers, aangepaste 
programma’s, leermiddelen en (technische) hulpmiddelen.  
Het op verzoek geven van individuele begeleiding aan Docenten bij de 
opvang van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
Het mede ontwikkelen van programma’s, methoden en instrumenten 
die in de les gebruikt kunnen worden bij de aanpak van leerlingen met 
een extra ondersteuningsbehoefte. 
Het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan. 
Het fungeren als intermediair tussen leerling, ouders/verzorgers, 
beroepsopvoeders en hulpverleningsinstanties. 

4. Het proactief zoeken van samenwerking met ouders/verzorgers en het 
onderhouden van contacten met betrekking tot het 
ontwikkelingsperspectiefplan van een leerling. 

 

 
VAKMATIG EN METHODISCH 
COMPETENT:  
De (Ortho)pedagogisch Specialist Begeleiding 
en Ondersteuning levert een bijdrage aan de 
beleidsvoorbereiding en coördinatie van 
ondersteuning en begeleiding binnen de 
school, begeleidt, ook bij complexe 
problematiek, leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte, begeleidt en coacht 
Docenten en ouders/verzorgers van deze 
leerlingen en draagt zorg voor de vorming van    
een educatief partnerschap met deze 
ouders/verzorgers. 
Hij is zelfstandig, oplossingsgericht, 
empathisch, integer, overtuigend en kan goed 
samenwerken, zowel binnen als buiten de 
school.  
 
Dit houdt in dat hij bijvoorbeeld:  

 inzicht heeft in de onderwijsbehoeften 
van leerlingen; 

 enthousiasme en perspectief kan geven; 
 een vertrouwensrelatie kan opbouwen 

met zowel leerlingen als met Docenten 
en ouders/verzorgers; 

 in staat is de leerling vaardigheden aan 
te leren om met een extra 
ondersteuningsbehoefte te kunnen 
omgaan; 

 een hulpvraag kan omzetten in hulp op 
maat; 

 weet om te gaan met spanningen en 
conflicterende belangen; 

 zicht heeft op het functioneren van 
docenten en deze kan begeleiden; 

 overtuigend weet over te komen op 
zowel leidinggevenden en medewerkers 
als op leerlingen en ouders/verzorgers. 
 

 
RESULTAATGEBIEDEN:  
1. Het leveren van een bijdrage aan de 

beleidsvoorbereiding en coördinatie van 
begeleiding en ondersteuning binnen de 
school. 

2. Het, ook bij complexe problematiek, 
begeleiden van leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. 

3. Het begeleiden en coachen van 
Docenten en ouders/verzorgers van 
leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. 

4. Het vormen van een educatief 
partnerschap met ouders/verzorgers. 
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OPLEIDINGSEISEN:  

 Diploma HBO+ niveau en/of relevante 
certificaten. 

 Certificaat Master SEN. 
 
KENNIS:  

 Theoretische kennis van (de 
ontwikkelingen op) het vakgebied van 
orthopedagogiek/orthodidactiek en het 
algemene terrein van de 
leerlingbegeleiding. 

 Kennis van ontwikkelingen op het terrein 
van Passend Onderwijs. 

 Kennis van de gedragskenmerken van 
verschillende stoornissen. 

 Kennis van de gedragspatronen (o.a. 
diverse culturele achtergronden) van 
leerlingen. 

 Kennis van en inzicht in verwante 
disciplines en hulpverleningsinstanties. 

 Kennis van de doelstelling en taken van 
het Trinitas College. 

 
VAARDIGHEDEN:  

 Vaardig in het analyseren van problemen 
en het zoeken naar passende 
oplossingen. 

 Vaardig in het hanteren van methodieken 
en instrumenten op het gebied van en 
begeleiding van leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. 

 Vaardig in het inspelen op veranderende 
hulpvragen. 

 Vaardig in het overdragen van kennis en 
vaardigheden. 

 Vaardig in het begeleiden en coachen van 
Docenten en ouders/verzorgers. 

 

 
BESLIST BINNEN KADER OVER/BIJ:  

 De inhoud van adviezen. 
 De afstemming van activiteiten op die van de Docenten en de externe hulpverlenende instanties. 
 De wijze waarop leerlingen worden begeleid. 
 De wijze waarop Docenten en ouders/verzorgers worden begeleid en gecoacht.  
 De wijze waarop een educatief partnerschap met ouders/verzorgers wordt gevormd. 

 
 
CONTACTEN: 

 Met de Directeur over de ontwikkeling van de trajectbegeleiding in het kader van Passend Onderwijs om informatie uit 
te wisselen en adviezen te verstrekken. 

 Met de docententeams over de inhoud van leerlingbesprekingen om informatie uit te wisselen, tot afstemming te 
komen en adviezen te verstrekken. 

 Met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over hun begeleiding om informatie uit te wisselen, tot 
afstemming te komen en adviezen te verstrekken. 

 Met ouders/verzorgers van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over de begeleiding van de leerling, over 
wettelijke regelingen, faciliteiten, onderwijsmogelijkheden, mogelijke handelingswijzers, aangepaste programma’s, 
leermiddelen, (technische) hulpmiddelen en over de vorming van een educatief partnerschap om informatie uit te 
wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te verstrekken. 

 Met de Ondersteuningscoördinator over het voeren van ondersteunings-, voortgangs- en evaluatiegesprekken met 
alle betrokkenen rondom een specifieke leerling om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen 
te verstrekken. 

 Met de mentor over het leerlingendossier om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen en adviezen te 
verstrekken. 

 Met Docenten over hun handelingsverlegenheid, over wettelijke regelingen, faciliteiten, hulpmiddelen, 
onderwijsmogelijkheden, mogelijke handelingswijzers, aangepaste programma’s, leermiddelen, technische 
hulpmiddelen en individuele begeleiding bij de opvang van leerlingen om informatie uit te wisselen, tot afstemming te 
komen en adviezen te verstrekken. 
 

 
LOOPBAANPERSPECTIEF:  

 De functie (Ortho)pedagogisch Specialist Begeleiding en Ondersteuning is een eindfunctie. 

 


