Het SWV VO Gelderse Vallei zoekt per direct een

Begeleider Doorstart (m/v/o)
0,3 – 0,6 fte

Word jij enthousiast van het begeleiden van jongeren die (vanwege complexe externaliserende
gedragsproblemen) zijn vastgelopen in hun schoolloopbaan? En van het bieden van zowel individuele als
groepsgerichte trajecten, waarbij je intensief samenwerkt met school, ouders en eventuele behandelpartners?
Weet jij door middel van out-of-the-box oplossingen de jongeren weer te motiveren naar school te gaan en ben
je in staat om het docententeam rondom de jongere verder te helpen, zodat verdere schooluitval voorkomen
wordt?
Dan zoeken we jou!
Het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs en bestaat uit
6 schoolbesturen met samen 11 onderwijslocaties in Ede, Wageningen en Rhenen. Twee van deze locaties
verzorgen voortgezet speciaal onderwijs en 9 bieden voortgezet regulier onderwijs aan voor ongeveer 7.500
leerlingen. Het samenwerkingsverband is onderdeel van de (jeugdhulpregio) FoodValley. Binnen deze
jeugdhulpregio werken onderwijs, gemeenten en jeugdhulp kansrijk met elkaar samen om jongeren de
ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.
In ons ondersteuningsplan 2022-2026 staan 4 doelstellingen geformuleerd:
1. Al onze jongeren in beeld;
2. Scholen toegerust voor inclusiever onderwijs;
3. Optimaal samenwerken met en rondom jongeren;
4. Het beleid en de kwaliteit van het SWV is op orde
Wat is Doorstart?
Als Doorstartbegeleider draag je bij aan het behalen van deze doelstellingen. Het Doorstart-arrangement is een
arrangement dat het SWV afgeeft als een school vanuit de basisondersteuning en basisondersteuning-plus een
jongere met complexe externaliserende gedragsproblemen niet verder kan helpen. De ‘vliegende brigade’ van
Doorstart wordt door de school ingevlogen en stimuleert de school én de jongere om toch een plek binnen het
reguliere onderwijs te behouden, omdat dat de beste plek is voor de desbetreffende jongere. Door middel van
individuele begeleiding en groepsgerichte trajecten, dagen we de jongere en de school uit om samen de
schoolgang van de jongere weer op te pakken en geven we hen tools mee om verdere uitval te voorkomen.
Wat bied je als Doorstart-begeleider?
A.

Ondersteuning gericht op de jongere:
Individuele vaardigheden van leerlingen versterken door middel van coaching aan de hand van een
specifieke ondersteuningsvraag welke de mogelijkheden van de reguliere school te boven gaat (de
ondersteuning moet méér bieden dan wat de school vanuit de basisondersteuning en basisplus kan
bieden)
De jongere kunnen motiveren door gebruik te maken van zijn / haar / hen capaciteiten en dat wat werkt

B.

Ondersteuning gericht op de sociale context van de jongere:
Vraagverheldering en vraagformulering samen met jongere, ouders en docent, waar nodig in afstemming
met andere kernpartners van de school (leerplicht, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk
en het samenwerkingsverband).

C.

Ondersteuning gericht op het docententeam:
Aangaan van een consultatieve relatie met individuele (collega)leraren binnen de school.
Oplossingsgericht coachen van individuele leraren.
Het samenwerken met- en verstevigen van de basisondersteuning en ondersteuningsstructuur van de
scholen door middel van o.a.:

o
o
o
o
D.

Het begeleiden van het schoolteam binnen daartoe geëigende en georganiseerde werkvormen
(bv vergadering, werkoverleg, intervisie);
Het vergroten van de zelfredzaamheid van docenten, ondersteuners en scholen t.a.v. passend
en inclusief onderwijs;
Lesobservaties uitvoeren met als doel de handelingsvaardigheden van docenten te versterken;
Adviseren van het docententeam over een passende aanpak bij hulpvragen van leerlingen en/
of docenten die de les overstijgen.

Een passend vervolg:
De ondersteuning moet bij voorkeur gericht zijn op het activeren van de schoolgang van de jongere op
de school van herkomst. Mocht dat, om welke reden niet lukken, dan helpt kennis van de sociale kaart
van de regio FoodValley bij het vinden van een passende vervolgplek;
Verbinding en afstemming met kernpartners en integraal werken aan ondersteuning (deelname aan ZAT
en andere overlegvormen zoals het BPO overleg of een MDO);
Adviseren over (doorverwijzing naar) specialistische voorzieningen, in nauw overleg met het SWV VO
Gelderse Vallei.

Wat vragen we van je?
-

Een positieve visie op de mogelijkheden van de school en die van de jongere;
Ruime ervaring in de omgang met / begeleiding van / lesgeven aan jongeren met externaliserende
gedragsproblemen
Expertise in het trainen van (sociaal-emotionele vaardigheden) bij leerlingen en teamgerichte
ontwikkeling;
Proactief oplossingen aandragen om zowel school als de jongere verder te kunnen helpen en in staat
zijn om een begeleidingstraject ook als zodanig vorm te geven;
Kennis van psychopathologie;
Inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van het reguliere onderwijs om leerlingen met speciale
behoeften regulier onderwijs te bieden;
Inzicht in de sociale kaart van de regio FoodValley voor wat betreft hulpverlening en diverse
onderwijsmogelijkheden.

En daarnaast
-

Ben je in staat om zelfstandig te werken en waar nodig in een groepssetting;
Word je enthousiast van het leveren van een bijdrage aan meerdere docententeams;
Ben je weerbaar en niet voor één gat te vangen;
Kun je omgaan met complexe dynamiek, zowel binnen de school, de klas als in gesprek met ouders,
school en hulpverlening;
Ben je in staat om out of the box te denken en weet je daarmee zowel de jongere als het docententeam
te motiveren;
Heb je een objectieve blik in de school en werk je doelgericht;
Houd je je kennis actueel.

Wat bieden wij jou?
-

Een leuke, afwisselende functie vanuit een kleinschalig samenwerkingsverband;
Een functie met veel vrijheid en werkzaamheden die je naar eigen inzicht kunt invullen en waarbij je de
ruimte hebt om te sparren met betrokken collega’s;
Inschaling passend bij je ervaringen en expertise;
De mogelijkheid om je verder te scholen, al naar gelang jouw behoefte en de behoefte van het
samenwerkingsverband.

Interesse?
Je CV en korte motivatie ontvangen we graag uiterlijk 5 oktober 2022 via secretariaat@swvgeldersevallei.nl. Op
20 oktober 2022 zullen in de ochtend de sollicitatiegesprekken worden gevoerd.
Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Danique van Ginkel, projectleider Doorstart via
d.vanginkel@swvgeldersevallei.nl of 0318-240 328.
Meer informatie over de procedure? Neem contact op met Everlyn van den Brink, directeur-bestuurder SWV VO
Gelderse Vallei via e.vandenbrink@swvgeldersevallei.nl of 0318-240 328.

