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Het SWV VO Delflanden bestaat uit 7 
schoolbesturen en 16 schoollocaties voor 
regulier en speciaal voortgezet 
onderwijs. 
 
“In ons samenwerkingsverband wordt 
geen jongere buitengesloten en is ruimte 
voor diversiteit. Onze scholen maken 
ontwikkeling van jongeren mogelijk door 
het bieden van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs, waar jongeren met en van 
elkaar kunnen leren. De 
ondersteuningsbehoeften van de jongere 
staan daarbij centraal. Onze scholen en 
onze partners in zorg zijn gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
voor alle jongeren en dragen zorg voor 
een dekkende ondersteuningsstructuur, 
met ruimte voor maatwerk waardoor 
geen jongere tussen de wal en het schip 
kan vallen en elke leerling een 
perspectief heeft op passende 
dagbesteding, een passende plek op de 
arbeidsmarkt of passend 
vervolgonderwijs”. 
 
Binnen het SWV VO Delflanden werken 
we vanuit een Orthopedagogisch en 
Didactisch Dienstencentrum (OPDC). De 
Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) zijn 
hiervan een onderdeel. De BPO’er 
verricht de werkzaamheden vanuit het 
Expertiseteam van het SWV VO 
Delflanden op een aantal schoollocaties 
binnen het samenwerkingsverband. 
 
De BPO’er functioneert als verbinder 
tussen scholen en het 
samenwerkingsverband. De BPO’er 
werkt nauw samen met de 
ondersteuningscoördinator van de 
school en de medewerker van Delft 
Support (Team Jeugd) van de gemeente 
Delft. Hiërarchisch wordt 
verantwoording afgelegd aan de 
teamleider BPO van het 
samenwerkingsverband. 
 
Voor de uitvoering van de 
werkzaamheden zijn de volgende 
competenties van belang:  
Professioneel, Perspectief(talentgericht), 
Partnership, Coachen, Flexibel, Inzicht, 
Organisatie sensitiviteit en 
Resultaatgerichtheid.   

Het SWV VO Delflanden heeft vanaf 01-02-2022 vacatureruimte voor een 
enthousiaste en gedreven 
 

 Begeleider Passend Onderwijs  
(0,6000 FTE) 

 
met specifieke kennis van leer- en gedragsproblemen bij kwetsbare leerlingen 
in het regulier onderwijs. 
 
Werkzaamheden: 

• Het ondersteunen en adviseren van docenten indien sprake is van 
handelingsverlegenheid in de omgang met verschillen tussen leerlingen. 

• Het in kaart brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften aan 
de hand van observaties, gesprekken met leerlingen, ouders en mentor 
en het maken van de vertaalslag naar de inzet van mentoren, docenten 
en eventuele extra onderwijsondersteuning. 

• Het begeleiden van de mentoren van kwetsbare leerlingen (en hun 
ouders) bij een doorstroom vanuit PO naar VO, (V)SO naar VO of vanuit 
VO naar VSO. 

• Het bieden van of adviseren in nazorg-trajecten aan leerlingen die in de 
Time In van de scholen of het FLEX-College van het SWV hebben gezeten 
en weer terugstromen naar een reguliere klas. 

• Het, in samenspraak met ondersteuningscoördinator en 
gedragswetenschapper, opstellen van een sterkte en zwakteanalyse voor 
leerlingen die meer specifieke onderwijsondersteuning nodig hebben. 

• Het versterken van de handelingsbekwaamheid van de docenten middels 
coaching, het geven van voorlichting, trainingen, lesobservaties en 
feedbackgesprekken. 

• Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen aan docenten(teams) en 
mentoren om de (basis)ondersteuningsstructuur op de scholen te 
vergroten. 

• Het leveren van een bijdrage aan kwalitatieve en kwantitatieve 
rapportages aan de teamleider BPO. 

 
Gevraagd wordt:  

• Relevante opleiding op HBO-niveau 

• Kennis van zaken op het gebied van syndromen, gedrags- en 
leerstoornissen 

• Ervaring in een onderwijskundige setting geniet de voorkeur.  
 
Wij verwachten dat: 
• Je communicatief vaardig bent en als critical friend een sparringpartner 

kunt zijn voor de scholen.  

• Je kunt schakelen op alle niveaus en beschikt over organisatiesensitiviteit, 

vasthoudendheid en onafhankelijkheid.  

• Je integer bent naar alle partijen en het belang van de leerling centraal 
stelt in je handelen.  

• Je planmatig en resultaatgericht werkt met behoud van de relatie.  
 
Wij bieden: 

• Een salarisschaal conform de CAO VO (startschaal 10, eindschaal 11) 

• Binnen een kleinschalige organisatie ruimte voor eigen inbreng en 
ontwikkeling.  

• Interne en externe scholing om jezelf te professionaliseren en te 
specialiseren.  

 
Meer specifieke informatie en een uitgebreide functieomschrijving kan 
worden opgevraagd bij het SWV VO Delflanden: info@swvvo-delft.nl Of bij de 
teamleider BPO Mw. I. Mulder: imulder@swvvo-delft.nl  
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Heeft u hart voor deze doelgroep kwetsbare leerlingen, denkt u over de 
juiste kwaliteiten te beschikken en heeft u zin om het SWV VO Delflanden te 
komen versterken? 
Maak dan uw interesse voor deze functie kenbaar door vóór 9 november 2021 
uw motivatiebrief en uw curriculum vitae op te sturen naar: 
SWV VO Delflanden, Buitenwatersloot 341a, 2614 GS Delft. 
Of verstuur deze per email naar info@swvvo-delft.nl  
De gesprekken voor de eerste ronde zullen plaatsvinden op 17 en 18 
november 2021. De gesprekken voor de tweede ronde zullen plaatsvinden 24 
en 25 november 2021.  
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