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De rol van de begeleider Passend Onderwijs in het VO 

 

1. Inleiding 
 

 

Met de invoering van de wet passend onderwijs is de functie van Ambulant 

Schoolbegeleider komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn Begeleiders Passend 

Onderwijs gekomen. In 2012 is in ons SWV VO Noordelijke Drechtsteden een 

taakomschrijving voor de Begeleider Passend Onderwijs opgesteld. Doordat het onderwijs, 

mede door de invoering van passend onderwijs, constant in ontwikkeling is, blijkt dat de 

taakomschrijving niet meer aansluit. Hierdoor zijn wij overgegaan tot een herziening 

hiervan. 

  Hst. 1:  Inleiding 

  Hst. 2:  Begeleider Passend Onderwijs 2012 tot 2017  

  Hst. 3:  Evaluatie BPO 2012-2017 

  Hst. 3:  Voortgang Begeleider Passend Onderwijs in de school 2018-2022 
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2. De begeleider Passend Onderwijs 2012-2017 
 

 

Bron Ondersteuninsplan 2015 

4.4. Positie begeleiders passend onderwijs. De functie begeleider passend onderwijs is 

nieuw voor het samenwerkingsverband. Deze functie vervangt de ambulant begeleider. 

Hierbij is sprake van een ontwikkelingsproces, waarbij de begeleiders passend onderwijs 

planmatig en handelingsgericht werken en vanuit de vraagstelling van de scholen (docenten, 

leerlingen) bijdragen aan Passend Onderwijs. Er is voor de Begeleider Passend Onderwijs 

een functieomschrijving gemaakt, waarin de hoofdtaken, kernwaarden en 

kerncompetenties beschreven zijn. Daarnaast wordt in deze notitie een beeld gevormd van 

de rol van de  Begeleider Passend Onderwijs in de zorgstructuur van het voortgezet 

onderwijs, zowel in de basis- en basisplusondersteuning als in de extra ondersteuning. Van 

de begeleiders passend onderwijs wordt verwacht dat zij de scholen helpen om tegemoet te 

komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De begeleiders richten zich 

hierbij primair op het versterken van de handelingsbekwaamheid van het schoolteam en het 

stroomlijnen van de ondersteuningsroute binnen de school en naar buiten toe, onder 

andere in verbinding met de AT-VO. Hiertoe wordt de Begeleider Passend Onderwijs 

onderdeel van het zorgteam van de school, waardoor de Begeleider Passend Onderwijs 

tijdig betrokken wordt bij ondersteuningsvragen op de school en een rol kan spelen in de 

signalering en beoordeling van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen  Aangezien de 

Begeleider Passend Onderwijs onderdeel is van de basis(plus)ondersteuning en vanuit die 

functie betrokken is bij o.a. het signaleren van ondersteuningsvragen, het bieden van 

handelingsadviezen en het adviseren over het (al of niet) aanvragen van arrangementen, 

wordt de Begeleider Passend Onderwijs niet ingezet ten behoeve van de uitvoering van het 

arrangement. Wel heeft de Begeleider Passend Onderwijs een rol bij de arrangementen, 

gericht op de afstemming met  

 alle betrokkenen en de inhoudelijke invulling van het arrangement. 

 NB. Bij de Begeleiders Passend Onderwijs  cluster 3 zal voor een deel van de uren wel 

sprake zijn van inzet in de uitvoering van het arrangement.  Het samenwerkingsverband zal 

met ingang van 1 augustus 2015 de begeleiders passend onderwijs in dienst nemen. Dit 

geldt zowel voor de medewerkers van SPON als van Yulius.  
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Werkzaamheden:  

  

1.   Bijdrage beleidsontwikkeling:  

 Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen;  
 Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van ambulante 

begeleiding;  
 Stemt activiteiten af op die van de docenten en de externe hulpverlenende 

instanties;  
 Maakt constructief deel uit van het ondersteuningsteam van de school;  
 Is beschikbaar voor consultatievragen vanuit de school en de partners van de school.   
 Houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs  

  

2.   Begeleiding leerlingen met ondersteuningsvragen:  

 Doet onderzoek naar de ondersteuningsvragen van leerlingen in de school- en 
thuissituatie;   

 Voert observaties in de klas uit;  
 Brengt de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart  
 Begeleidt doelgericht de leerling, vanuit het perspectief van de leerling;  
 Beschikt over expertise waardoor specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen 

snel worden herkend;  
 Overlegt met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van de leerling.  

 

3.   Begeleiding docenten en ouders bij de ondersteuning van leerlingen:  

 Verstrekt informatie over wettelijke regelingen, faciliteiten, hulpmiddelen en 
onderwijs-mogelijkheden;   

 Geeft op verzoek individuele begeleiding aan docenten bij de opvang van leerlingen 
met functiebeperkingen; d.m.v. feedback, coaching en intervisie.  

 Ontwikkelt mede programma's, methodieken en instrumenten die in de les gebruikt 
kunnen worden bij de aanpak van ondersteuningsproblemen;   

 Adviseert ouders en docenten over mogelijke didactisch-pedagogische 
benaderingen;   

 Geeft specifieke informatie en handelingsadviezen over bepaalde problematieken en 
ondersteuningsbehoeften van een leerling;  

 Biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en 
ontwikkelingsperspectiefplannen;  

 Implementeert handelingsadviezen en draagt de daarbij behorende kennis over;  
 Geeft adviezen t.b.v. het (al of niet) aanvragen van een arrangement, binnen- of 

buitenschools.   
 Draagt bij aan de professionalisering van docenten door het geven  en mede 

ontwikkelen van trainingen.  

  

4.  Professionalisering:  

 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig 
uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, collegiale consultatie,  
intervisie,    

 Bestudeert relevante vakliteratuur.  
 Houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijsveld.  
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Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden:  

 Beslist bij/over:  
 het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen, het 

doen van onderzoek naar de ondersteuningsvragen van leerlingen in de school- en 
thuissituatie,  het verstrekken van informatie over wettelijke regelingen, faciliteiten, 
hulpmiddelen en onderwijsmogelijkheden en het op peil houden van de voor het 
beroep vereiste bekwaamheden.    

 Kaders: het ondersteuningsplan en beleidslijnen van de school en het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

 Verantwoording: aan de directeur van het samenwerkingsverband over de kwaliteit 
van de geleverde bijdrage aan de beleidsontwikkeling, de begeleiding van leerlingen 
met onder-steuningsvragen, de begeleiding van docenten en ouders en de eigen 
professionalisering.   

    

Kennis en vaardigheden:  

 Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische 
kennis;   

 Kennis over psychopathologie;   
 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;  
 Inzicht in de ondersteuningsstructuur van het regulier en speciaal onderwijs voor 

leerlingen met ondersteuningsbehoeften;  
 Vaardigheid in het coachen en begeleiden van collega’s;  
 Vaardigheid in het voorbereiden van beleid;  
 Vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;  
 Vaardigheid in het motiveren van collega’s;  
 Vaardigheid in het opzetten van handelings- en actieplannen en het geven van 

adviezen.  
 Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan docenten in 

trainingen  
 Vaardigheid in het toepassen van een breed scala aan pedagogische methoden en 

technieken  

  

Contacten:  

 Met docenten over de begeleiding van leerlingen om af te stemmen;  
 Met docenten over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om 

afspraken te maken;  
 Met de leden van het ondersteuningsteam van de school over de begeleiding van 

zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen ;   
 Met de Advies en Toeleidingscommissie Voortgezet Onderwijs;  
 Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te 

voeren en af te stemmen;  
 Met ouders/verzorgers over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van 

leerlingen om afspraken te maken.  
 Met leerlingen over studievoortgang en gedrag om de ondersteuningsbehoeften af 

te stemmen. 
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3.  Evaluatie BPO 2012-2017 
 

 

De werkzaamheden zijn in de maanden maart en april 2017 door het team van de 

Begeleiders Passend Onderwijs geëvalueerd. 

Geconcludeerd kan worden aan de hand van deze evaluatie dat de werkzaamheden zich 

breed richten op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, de docent, de mentor, de zorg 

coördinator en het MT in het gebied van zorgstructuur. 

De Begeleider Passend Onderwijs bemerkt een toename van deskundigheid richting Passend 

Onderwijs. Met name de bekendheid met de verschillende stoornissen en ziektebeelden is 

opmerkelijk. De scholen voelen zich minder handelingsverlegen. Dit feit wordt herkend door 

de AT-VO, waar een verschuiving merkbaar is ten aanzien van de aanvragen voor de 

arrangementen op Maat. Waar dit voorgaande jaren meer aangevraagd werd op niveau van 

basisondersteuning, wordt nu meer aangevraagd buiten de basisondersteuning.  

Deze deskundigheid leidt tot een verschuiving in de verschillende hulpvragen aan de 

Begeleider Passend Onderwijs. Door deze verschuiving ontstaat een nieuw gebied, waar 

geen duidelijke afspraken met de scholen over gemaakt zijn. Het verwachtingsperspectief is 

niet concreet bijgesteld. Dit kan tot miscommunicatie leiden. Om deze reden zijn de 

verschuivingen en knelpunten in kaart gebracht. Deze knelpunten zijn geformuleerd in 

stellingen en daaraan gekoppeld wat er nodig is om hierin verbetering aan te brengen. 

 

Er worden stappen in het proces rondom zorgleerlingen gemist. 

Deze stelling wordt door de meeste Begeleiders Passend Onderwijs herkend. Er wordt 

aangegeven dat dit wel afhankelijk is van hoe frequent de Begeleider Passend Onderwijs op 

een school aanwezig is en welke afspraken er met de zorg coördinator hierover gemaakt 

zijn. Indien de zorgroute van de school vastligt, kan deze door elke betrokken begeleider 

doorlopen worden. Daarbij loopt de Begeleider Passend Onderwijs ook niet meer mee met 

elke zorgleerling. 

Wat is er nodig om het zorgproces op de school te kunnen volgen? 

 Transparante zorgroute 

 Draagvlak 

 Communicatie met zorg coördinator (factor tijd) 

 Concreet kader welke rol je hebt als Begeleider Passend Onderwijs 

De onafhankelijkheid van de Begeleider Passend Onderwijs staat onder druk 

Doordat de Begeleider Passend Onderwijs gekoppeld is aan de school, kan het zo zijn dat de 

begeleider als onderdeel van de school wordt gezien. De Begeleider Passend Onderwijs is er 

om de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen. Dit kan soms strijdig zijn 
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met wat de school voor ogen heeft. Het is dan moeilijk voor de Begeleider Passend 

Onderwijs om objectief te blijven door de loyaliteit aan de school. 

 

Wat is er nodig om deze onafhankelijkheid meer te waarborgen? 

 Fysieke afstand (helicopterview) 

 In de communicatie aangeven wat rol en positie is 

 Duidelijke taakstelling voor alle betrokken partijen 

 

De rol van de Begeleider Passend Onderwijs schuift op richting advies in structureel 

zorgbeleid 

Dit wordt door een aantal Begeleiders Passend Onderwijs herkend en gebeurt vooral vanuit 

een proactieve rol in de school. Het is ook afhankelijk van de school en van de verschillende 

MT leden. Voor scholen is dit een grijs gebied en niet duidelijk. 

Wat is er nodig om hier helderheid in te krijgen? 

 Bestuur moet uitspraak doen over de kaders van BPO 

 MT moet op de hoogte zijn van de ruimte van de BPO 

Door de groeiende rol van de mentor werkt de Begeleider Passend Onderwijs minder met 

de individuele leerling 

Dit wordt zeker door alle Begeleider Passend Onderwijs herkend. Zodra ervanuit de praktijk 
van de school (leerling, ouders en/of mentor zijn), zorgen worden gesignaleerd over een 
leerling waarvoor geen antwoord binnen bereik ligt, wordt de BPO-er erbij betrokken. De 
BPO-er doet onderzoek naar de zorg en kijkt vanuit de helicopterview wat er nodig is, waar 
dit ingezet kan worden en door wie dit kan worden uitgevoerd. Daarbij wordt er bekeken of 
dit kan binnen de basiszorg van de school of dat de vervolgstap naar een arrangement op 
Maat moet worden gemaakt. 
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4. Voortgang Begeleider Passend Onderwijs in de school 2018-2022 
 

 

Naar aanleiding van de bovenstaande evaluatie van de werkzaamheden van Begeleider 

Passend Onderwijs wordt de taakomschrijving voor het komende ondersteuningsplan als 

volgt omschreven: 

De Begeleider Passend Onderwijs functioneert als voorpost voor de AT-VO en de diensten 

van het SWV. Elke school heeft een vaste Begeleider Passend Onderwijs, die de 

ondersteuningsroute binnen de school kent door onderdeel uit te maken van het Zorgteam 

van de school. De toekenning van uren van de Begeleider Passend Onderwijs is gerelateerd 

aan het leerlingenaantal van de locatie. 

De begeleiders richten zich tevens op het versterken van de handelingsbekwaamheid van 

het schoolteam. Vanuit het preventieve kader wordt de begeleider Passend Onderwijs 

betrokken bij ondersteuningsvragen op de school en speelt op deze manier een rol in de 

signalering en beoordeling van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen ten aanzien van 

de basiszorg en het primaire proces. Indien de ondersteuningsbehoefte de basiszorg 

overstijgt, leidt dit  tot een aanvraag voor een TLV of een arrangement op Maat. Hierbij 

dient de Begeleider Passend Onderwijs direct betrokken te zijn.  Aangezien de Begeleider 

Passend Onderwijs onderdeel is van de basisondersteuning en vanuit die functie betrokken 

is bij o.a. het signaleren van ondersteuningsvragen, het bieden van handelingsadviezen en 

het adviseren over het (al of niet) aanvragen van arrangementen, wordt de Begeleider 

Passend Onderwijs niet ingezet ten behoeve van de uitvoering van het arrangement.  

Het team van Begeleiders Passend Onderwijs bestaat uit professionals met een grote 

expertise op verschillende gebieden binnen het Passend Onderwijs. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle expertise zal in het formatieplan van de 

Begeleiders Passend Onderwijs gekozen worden om ruimte te creëren binnen de verdeling 

van de formatie. Op deze manier kan de Begeleider Passend Onderwijs naast de primaire 

taak op de eigen school ook gevraagd worden om vanuit het team Begeleiders Passend 

Onderwijs de plus-expertise in te zetten ten dienste van de basis(plus)zorg op een andere 

school.  

Vanuit de notitie Breder ondersteuningsaanbod in het SWV zijn een aantal 

onderwijsinitiatieven benoemd, waarbij de implementatie wordt ondersteund door de 

Begeleider Passend Onderwijs. 

Deze implementatie wordt gedaan door de Begeleider Passend Onderwijs, die zich op dit 

vlak verdiept heeft en een initiatief op deze manier op meerder scholen kan uitrollen.  

De Begeleider Passend Onderwijs werkt vanuit de volgende waarden: Acceptatie, inzicht, 

respect voor ieders autonomie en identiteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid, openheid, 

en kwaliteit.   
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Visie Begeleider Passend Onderwijs: het team BPO wil bereiken dat alle betrokkenen 

zelfbewust, vanuit hun kracht en met regie, de uitdagingen in het leven aan kunnen gaan.   

Het uitgangspunt van de BPO-er zal ten allen tijde zijn dat het belang van de leerling 
centraal zal staan. 

Doelstelling Begeleider Passend Onderwijs: De BPO-er is er in zijn/haar werkwijze op gericht 
om uit te gaan van mogelijkheden en mensen in hun kracht te zetten, waardoor de scholen 
zich kunnen ontwikkelen op het gebied van Passend Onderwijs. 
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Werkzaamheden:  

  

1.   Bijdrage beleidsontwikkeling:  

 Analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen;  
 Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van Begeleiding Passend 

Onderwijs;  
 Stemt activiteiten af op die van de docenten en de externe hulpverlenende 

instanties;  
 Maakt constructief deel uit van het ondersteuningsteam van de school;  
 Is beschikbaar voor consultatievragen vanuit de school en de partners van de school;  
 Houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs;  

 

2.   Begeleiding leerlingen met ondersteuningsvragen:  

 Doet onderzoek naar de ondersteuningsvragen van leerlingen in de school- en 
thuissituatie;   

 Voert observaties in de klas uit;  
 Brengt de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart  
 Begeleidt doelgericht de leerling, vanuit het perspectief van de leerling;  
 Beschikt over expertise waardoor specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen 

snel worden herkend;  
 Overlegt met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van de leerling.  
 Is betrokken bij aanvraag arrangement op Maat 
 Is betrokken bij aanvraag TLV 

 

3.   Begeleiding docenten en ouders bij de ondersteuning van leerlingen:  

 Verstrekt informatie over wettelijke regelingen, faciliteiten, hulpmiddelen en 
onderwijs-mogelijkheden;   

 Geeft op verzoek individuele begeleiding aan docenten bij de opvang van leerlingen 
met functiebeperkingen; d.m.v. feedback, coaching en intervisie.  

 Geeft advies over programma's, methodieken en instrumenten die in de les gebruikt 
kunnen worden bij de aanpak van ondersteuningsproblemen;   

 Adviseert ouders en docenten over mogelijke didactisch-pedagogische 
benaderingen;   

 Geeft specifieke informatie en handelingsadviezen over bepaalde problematieken en 
ondersteuningsbehoeften van een leerling;  

 Biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en 
ontwikkelingsperspectiefplannen;  

 Implementeert handelingsadviezen en draagt de daarbij behorende kennis over;  
 Geeft adviezen t.b.v. het (al of niet) aanvragen van een arrangement, binnen- of 

buitenschools.   
 Draagt bij aan de professionalisering van docenten door het geven  en mede 

ontwikkelen van trainingen/coaching 
 Is betrokken bij het implementeren van onderwijsvernieuwingen vanuit de Notitie 

Breder Ondersteuningsaanbod in het SWV 

  

4.  Professionalisering:  

 Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig 
uit;  

 Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, collegiale consultatie,  
intervisie,    
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 Bestudeert relevante vakliteratuur.  
 Houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijsveld.  

  

 

5. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden:  

Beslist bij/over:  
 het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen, het 

doen van onderzoek naar de ondersteuningsvragen van leerlingen in de school- en 
thuissituatie, het aanvragen van een arrangement op Maat en Goalarrangement, het 
aanvragen van een TLV,   het verstrekken van informatie over wettelijke regelingen, 
faciliteiten, hulpmiddelen en onderwijsmogelijkheden en het op peil houden van de 
voor het beroep vereiste bekwaamheden.    

 Kaders: het ondersteuningsplan en beleidslijnen van de school en het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  

 Verantwoording: aan de directeur van het samenwerkingsverband over de kwaliteit 
van de geleverde bijdrage aan de beleidsontwikkeling, de begeleiding van leerlingen 
met onder-steuningsvragen, de begeleiding van docenten en ouders en de eigen 
professionalisering.   

    

6. Kennis en vaardigheden:  

 Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische 
kennis;   

 Kennis over psychopathologie;   
 Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;  
 Inzicht in de ondersteuningsstructuur van het regulier en speciaal onderwijs voor 

leerlingen met ondersteuningsbehoeften;  
 Vaardigheid in het coachen en begeleiden van collega’s;  
 Vaardigheid in het voorbereiden van beleid;  
 Vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken;  
 Vaardigheid in het motiveren van collega’s;  
 Vaardigheid in het opzetten van handelings- en actieplannen en het geven van 

adviezen.  
 Vaardigeid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan docenten in trainingen  
 Vaardigheid in het toepassen van een breed scala aan pedagogische methoden en 

technieken  

  

7. Contacten:  

 Met docenten over de begeleiding van leerlingen om af te stemmen;  
 Met docenten over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om 

afspraken te maken;  
 Met de leden van het ondersteuningsteam van de school over de begeleiding van 

zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen ;   
 Met de Advies en Toeleidingscommissie Voortgezet Onderwijs;  
 Met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te 

voeren en af te stemmen;  
 Met ouders/verzorgers over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van 

leerlingen om afspraken te maken.  
 Met leerlingen over studievoortgang en gedrag om de ondersteuningsbehoeften af 

te stemmen.  

 


