
  

 
 

Vacature Ondersteuner Passend Onderwijs 

Stromenland zoekt voor aankomend schooljaar een enthousiaste ondersteuner passend 

onderwijs bij ondersteuningsplatform Nijmegen. 

 

Leerkracht, L11, werktijdfactor bespreekbaar (in totaal 1,4 fte) op detacheringsbasis 

 

Het ondersteuningsplatform Nijmegen is onderdeel van het samenwerkingsverband Stromenland PO. 

Het Samenwerkingsverband vertegenwoordigt de aangesloten schoolbesturen in Nijmegen om 

passend onderwijs vorm te geven, we zitten op dit moment volop in ontwikkeling naar o.a. inclusief 

onderwijs. Ons meerjarenplan werkt toe naar een verlaging van deelname aan (speciale) 

basisscholen. Samen optrekken vanuit een multidisciplinair overleg in de wijk is het streven, zodat 

elke leerling in de buurt onderwijs kan volgen. Vanuit het ondersteuningsplatform werkt het team 

van ondersteuners passend onderwijs op de basisscholen in platform Nijmegen. Je uitvalbasis is op 

het kantoor van Stromenland aan de Panovenlaan.  

 

De ondersteuners passend onderwijs kunnen ingezet worden als schoolcontactpersoon in een 

bepaalde buurt, waardoor je in direct contact staat met de intern begeleider en directeur van 

verschillende scholen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de scholen en denkt mee met de 

onderwijskundige vraagstukken die op scholen spelen. Je bent ook degene die open het gesprek 

aangaat als je knelpunten signaleert. Je bespreekt casussen en gezamenlijk worden er adviezen 

uitgezet in een plan van aanpak. De ib'er coördineert en daarna evalueer je samen het plan van 

aanpak. 
Een ondersteuner passend onderwijs wordt ook in de uitvoering ingezet op ondersteuningsvragen 

van de scholen. De ondersteuningsvragen die bij ons binnen komen lopen uiteen. Om deze reden 

zoeken wij dan ook echt een generalist die breed inzetbaar is. Heb je binnen je basiskennis meerdere 

expertisegebieden dan is dat een voordeel.  

 

De belangrijkste taken voor een ondersteuner passend onderwijs zijn het analyseren 

van de situatie rond de leerling, leerkracht en groep. Een uitvoerende rol kan ook het 

geval zijn. Door je flexibiliteit en brede inzetbaarheid ben je daar waar je nodig bent. 

Je inzet is altijd kortdurend met als doel iets achter te laten waar de school mee 

verder kan. Het team van ondersteuners passend onderwijs heeft gezamenlijke 

bijeenkomsten rond beleid, praktische zaken, intervisie en scholing. 



Wij verwachten van ondersteuners passend onderwijs: 

• een positieve mindset op inclusief onderwijs, je ziet vanuit je basishouding kansen hoe dit te 

realiseren 

• een generalistische kijk waar vanuit je ondersteuningsvragen kunnen verhelderen en 

oppakken 

• een uitvoerende rol op didactische gebied of gedragsgebied vanuit je specialisme (vereiste)! 

• een open en goede communicatie naar ouders, scholen en collega’s 

• een adequate manier feedback kunnen geven en ontvangen 

• een onderwijsbevoegdheid aangevuld met een masteropleiding 

• ervaring met het speciaal (basis) onderwijs heeft de voorkeur 

 

Wij bieden: 

• een betrokken en enthousiast team 

• begeleiding tijdens de inwerkperiode en daarna 

• een fijne werkplek 

 

Informatie betreffende deze vacature kunt u krijgen bij Djamila Samusamu (platformcoördinator 

Nijmegen),  tel 06-23125052. 

Algemene informatie kunt u vinden op de site van het samenwerkingsverband: www.stromenland.nl  

Uw motivatiebrief met c.v. kunt u tot uiterlijk 27 juni 2022 sturen naar s.schuit@stromenland.nl 
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