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Het bestuur van de Stichting voor christelijk Speciaal Basisonderwijs Barneveld is voor SBO de 
Vogelhorst op korte termijn op zoek naar een deskundige, ervaren en enthousiaste 

 

Intern Begeleider 

                (0,6 wtf met uitzicht op vast dienstverband) 
 

Zoek je een nieuwe uitdaging, en wil je werken in een open team dat de leerlingen centraal stelt? 
Solliciteer dan op deze vacature. 
 
Functieomschrijving 
Je bent coördinator van de (extra) ondersteuning, maakt binnen SBO De Vogelhorst deel uit van het 
kernteam en levert (vanuit een helikopterview) een bijdrage aan de ontwikkeling van het 
ondersteuningsbeleid, de coördinatie en de uitvoering in de school. Je begeleidt, coacht en draagt 
zorg voor de professionalisering van leerkrachten op het gebied van onderwijs- en (extra) 
ondersteuning. Je beheerst de functie van leerkracht L11 en kan zo nodig belast worden met een 
(tijdelijk) lesgevende taak.  

 
Wat wij zoeken 

 Je hebt een brede blik en signaleert behoeften tot vernieuwing van onderwijs en 
ondersteuning binnen het speciaal basisonderwijs. 

 Je hebt een visie op speciaal basisonderwijs (zowel intern als binnen de regio), ontwikkelt 
conceptplannen en onderneemt activiteiten.  

 Je draagt bij aan een goed onderwijs- en ondersteuningsklimaat binnen De Vogelhorst  

 Je hebt de IB-opleiding gevolgd en hebt binnen een reguliere of speciale school de nodige 
ervaring opgedaan (als leerkracht/ IB-er).  

 Je kiest bewust voor het werken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs en 
bijbehorende specifieke ondersteuningsbehoeften en kijkt daarbij breder dan de methodes 
etc.  

 Je bent coöperatief, flexibel, collegiaal en hebt een open werkhouding. 

 Je onderschrijft en draagt bij aan de protestant christelijke identiteit van de school. 

 Ervaring op het gebied van verandermanagement is een pre. 

 
Wat wij bieden 

 Een betrokken en open team van professionals; 

 Een prettig werkklimaat met ruimte om jezelf te ontwikkelen; 

 Korte lijnen met leerkrachten en overige disciplines; 

 Start zo spoedig mogelijk en werkdagen in overleg; 

 Inschaling CAO PO, leraar L11. 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Mellani Miedema, directeur, tel.: 0342-413856 of 06-10459299. 

 
Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 9 april in ons bezit te zijn op bovenstaand adres of via e-mail: 
mmiedema@devogelhorst.nl. Op 16 april worden gesprekken met mogelijke kandidaten gepland. 
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