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(Zelf)ontplooiing 

Respect    Verantwoordelijkheid 

 

Met ingang van 1 januari 2022 zoeken wij een intern begeleider (0.6 FTE)  

1. De situatie  

De intern begeleider is binnen de school integraal verantwoordelijk voor de 

leerlingenzorg. Daarnaast stuurt de intern begeleider de specialisten (rekenen, taal, 

gedrag) in de school aan en heeft regelmatig overleg met de bouwcoördinatoren. De 

intern begeleider legt verantwoording af aan de directeur tijdens een vast 

overlegmoment. De cultuur binnen de organisatie van De Vink is er één die zoekt naar 

afstemming vanuit dialoog.  

Op dit moment is er een interim intern begeleider in de school aangesteld. Deze heeft als 

opdracht om structuur te brengen in de leerlingenzorg. Daarnaast ondersteunt de interim 

intern begeleider leerkrachten in de vorm van coaching en begeleiding en zal deze ook 

ondersteunend zijn tijdens de inwerkperiode. 

2. De school   

Basisschool De Vink is op 1 augustus 1995 ontstaan uit een fusie van een katholieke en 

een openbare basisschool. De school werkt met het leerstofjaarklassensysteem. De 

ongeveer 230 leerlingen zijn gegroepeerd in 3 combinatiegroepen 1-2 en van groep 3 tot 

en met 8 is er één jaarklas. Daarnaast kent de school een Samen naar School klas. De 

klas is specifiek bedoeld voor kinderen met autisme en een ontwikkelachterstand, die in 

zorg zijn bij de Merel Foundation en die naar verwachting op termijn kunnen uitstromen 

naar een vorm van onderwijs. Onderwijs en sociale interactie is voor deze kinderen 

essentieel in deze fase van hun ontwikkeling. In de klas krijgen de kinderen zowel zorg 

als onderwijs. De Merel Foundation is verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke en 

operationele gang van zaken binnen de Samen naar School klas. De Vink verzorgt het 

onderwijs. De klas bestaat uit 6 kinderen. 

 

 

 

 



 

Het onderwijs wordt verzorgd door ruim 20 medewerkers. De Vink is een zelfstandige 

school en is voor iedereen toegankelijk ongeacht levensbeschouwelijke of sociaal 

culturele achtergrond. De onderwijsbehoeften van individuele leerlingen vormen 

uitgangspunt voor het pedagogisch en didactisch handelen van alle medewerkers.  

De onderwijsinspectie heeft zich in haar rapportage van november 2018 positief 

uitgelaten over het pedagogisch klimaat, de zorg voor leerlingen en het leerstofaanbod.  

Naast groepsleerkrachten heeft de school vakleerkrachten voor gymnastiek- muziek- en 

dramalessen. Ook maken twee conciërges, een remedial teacher en een directeur deel uit 

van het team. De school heeft een positief kritische medezeggenschapsraad die naast 

haar gebruikelijke rol optreedt als sparringpartner van directie en bestuur. Verder is een 

oudervereniging actief in de school evenals een leerlingenraad.  

Voor deze prachtschool zoeken wij een intern begeleider! 

3. Vacature  

Intern begeleider voor 0.6 FTE, per 1 januari 2022.  

4. Functieomschrijving  

Als intern begeleider ben je primair verantwoordelijk voor het zorgbeleid van de school. 

De volgende werkzaamheden voer je hiervoor onder andere uit: 

• Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij hun primaire 

onderwijstaken; 

• Het monitoren en verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit van de school; 

• Het adviseren van de directie over de professionalisering van het team en van de 

individuele medewerkers in relatie tot onderwijsontwikkelingen zoals beschreven 

in het jaarplan; 

• Het analyseren van de toetsresultaten en vervolgens de ingezette 

ondersteuningsstructuur monitoren en bijstellen; 

• Het voorstellen en opstellen van verbeterplannen op gebied van onderwijs en 

zorg, op basis van analyses op leerling-, groeps-, en schoolniveau;  

• Het coördineren van aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen naar het 

speciaal (basis)onderwijs; 

• Het adviseren van leerkrachten en ouders over (extra) ondersteunings- 

mogelijkheden voor leerlingen op basis van observaties, analyses en of aanvullend 

onderzoek.  

 

5. Functie-eisen  

De intern begeleider van De Vink beschikt over 

• Tenminste een HBO werk- en denkniveau. 

• Ervaring in een vergelijkbare functie binnen het onderwijs is een pré; 

• Een afgeronde opleiding intern begeleider of bereid om deze te behalen; 

• Kennis van de laatste ontwikkelingen omtrent zorgbeleid, waaronder passend 

onderwijs; 

• Kennis van leerstof, leerlijnen en onderwijsbehoeften. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Persoonlijke eigenschappen  

De intern begeleider beschikt over de volgende competenties en vaardigheden en 

• is stimulerend, enthousiasmerend en inspirerend; 

• is kritisch, behoudt het overzicht en kan (waar nodig) relativeren; 

• is communicatief vaardig, in zowel persoonlijke contacten als in 

beleidsdocumenten; 

• beschikt over zowel empathisch als sturend vermogen; 

• beschikt over adviserend en coachend vermogen; 

• werkt resultaat gericht zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen; 

• denkt en handelt strategisch en is analytisch sterk. 

 

7. Het aanbod 

De school biedt de intern begeleider   

• een uitdagende functie in een dynamische omgeving; 

• een school en team met een heldere koers voor ogen; 

• medewerkers, leerlingen en ouders met hoge verwachtingen;  

• een plek waar kennis, ervaring en ambitie kan worden ingezet; 

• een salaris dat past bij wat je kunt en laat zien, conform de CAO PO;  

• een vast dienstverband binnen een jaar wanneer het wederzijds goed bevalt. 

 

8. Praktische informatie en procedure  

• Deze vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern uitgezet. 

• We gaan voor de meest geschikte kandidaat. 

• Heb je interesse? Stuur dan z.s.m. voor 25 november je motivatie en cv. naar 

info@basisschooldevink.nl  

• De gesprekken zijn gepland op dinsdag 29 november. 

• Voor  vragen over de vacature kun je contact opnemen met de directeur:          

M. Ferguson, info@basisschooldevink.nl of bellen naar 071-5763580/  06-

30058222 


