
 

  

2020.28.2   Intern Begeleider/leraar Bleyburgh vso te Sliedrecht 

 
 
SPON zoekt voor de Bleyburgh vso te Sliedrecht per direct een leraar met de 
taak als intern begeleider (LC-functie).  
Werktijdfactor 0,4 (2 dagen), in overleg vast te stellen. 
 
Kijk jij naar de eigenheid van de leerling, probeer je alles eruit te halen wat erin zit, kun 
je goed samenwerken en pas jij je lessen aan de mogelijkheden van de leerlingen aan 
dan hebben wij een hele leuke en uitdagende baan voor je. Speciaal onderwijs ervaring is 
een pre maar ook leerkrachten uit het regulier onderwijs die de uitdaging zien in het 
geven van onderwijs aan onze leerlingen zijn welkom. 
 
Bleyburgh vso, onderwijs met zorg samengesteld 
 
Bleyburgh locatie vso is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen. De leeftijd van 
de leerlingen varieert op deze locatie van twaalf tot twintig jaar. De school heeft ca. 74 

leerlingen en 8 groepen. 
Voor meer informatie over de school en/of de vacature kunt u terecht bij de directeur van 
de school dhr. B. van Noordenne bereikbaar via 0184-760160 of 0629289145 / 
b.vannoordenne@spon.nl.  
 
Bleyburgh vso maakt onderdeel uit van SPON, de Stichting Specialisten in Passend 
Onderwijs (www.spon.nl). 
 
Bleyburgh vso maakt onderdeel uit van SPON, Stichting Specialisten in Passend 
Onderwijs. 
De vacature ontstaat wegens vertrek van de huidige intern begeleider. 
 
Missie 
We bieden afwisselend onderwijs dat zowel pedagogisch als didactisch zoveel mogelijk 
aansluit bij onderwijsbehoeften en leer/hulpvragen van de leerlingen. 
 
Visie 
We hebben aandacht voor iedere leerling. Iedereen kan en mag zichzelf zijn binnen de 
mogelijkheden van de school. Ons motto is: ‘Zo zelfstandig als ik kan de wereld in’. 
 
Wij zoeken een collega die: 

 Persoonlijke omgang met kinderen, personeel en ouders belangrijk vindt en over 

relativerings- en invoelingsvermogen beschikt; 
 In het bezit is van de wettelijk verplichte bevoegdheden (PABO) en een afgeronde 

IB opleiding(of bereid is dit te behalen).  
 Vaardigheden heeft m.b.t. coachen, stimuleren en begeleiden van leerkrachten 

t.a.v. pedagogisch en didactische vraagstukken en onderwijsinnovatie; 
 Ervaringen heeft als Intern Begeleider binnen het ZML of affiniteit heeft met de 

doelgroep; 
 Zicht heeft op beperkingen en oog heeft voor mogelijkheden; 
 Helder en open kan communiceren en gevoel voor humor heeft; 
 Goed in teamverband kan werken, tevens zelfstandig kan functioneren. 
 Kan werken met CED-leerlijnen en ParnasSys, groepsplannen en OPP’s. 
 Resultaten en opbrengsten kan monitoren. 
 Als lid van het Commissie van de Begeleiding de visie op VSO-leerlingenzorg 

verder mee gestalte wil geven en uitdragen naar het team. 
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Wij bieden:  
 Geweldige kinderen die iedere dag een enthousiaste juf of meester verdienen. 
 Een team van enthousiaste, collega’s met veel ervaring en passie. 
 Een warme en veilige sfeer voor medewerkers en kinderen. 
 Salariëring conform CAO, schaal L12 

 
Sollicitatieprocedure 
Voor meer informatie over de school en de vacature kunt u terecht op www.bleyburgh-
vso.spon.nl, dan wel bij de directeur van school, dhr. B.van Noordenne, bereikbaar via 
telefoonnummer 0184-760160 of mobiel 06-29289145. 
Reacties met motivatie en CV kunt u t/m 2 oktober a.s. via e-mail richten aan: 
b.vannoordenne@spon.nl of bleyburgh@spon.nl onder vermelding van het 

referentienummer 2020.28.2. 
De gesprekken vinden plaats in week 41. 
 
 
SPON in het kort 
SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de 
regio Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de 
begeleiding van ca. 1.450 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.  
SPON omvat vijf typen scholen: 
 speciaal Basisonderwijs (sbo). 
 speciaal onderwijs (so). 
 voortgezet speciaal onderwijs (vso). 
 praktijkonderwijs (pro). 
 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).  
 
Het onderwijs biedt individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de 
didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Waar nodig wordt intensief 
samengewerkt met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod kunnen 
verzorgen. Het gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op 
de arbeidsmarkt of in de dagbesteding. 
 

Voor meer informatie over SPON en haar scholen verwijzen we naar de website 
www.spon.nl. 
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