
 
 
Zelfstandige en inspirerende ondersteuningsspecialist basisonderwijs (24-32 uur) 
 
  
Waarom hebben we jou zo hard nodig? 
Het Kennis- en dienstencentrum van Sine Limite, het samenwerkingsverband PO binnen 
Deventer, staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Wij zoeken met ingang van het 
schooljaar 2022-2023 een nieuwe collega die als ondersteuningsspecialist (voormalig gesp-
er) ons team komt versterken.  

Als ondersteuningsspecialist  
Als ondersteuningsspecialist ben je inhoudelijk en praktisch onderlegd op het gebied van 
pedagogisch klimaat, klassenmanagement, executieve functies, didactiek en gedrags- en 
leerproblematiek. Deze kennis en expertise zet je in om samen met scholen het onderwijs 
voor ieder kind zo passend mogelijk te maken. Je coacht leerkrachten en ondersteuners, 
bent een sparringspartner voor de intern begeleider, voert begeleidingstrajecten uit (waar 
nodig met individuele kinderen) en voert gesprekken over onderwijsontwikkelingen en/of 
verbeteringen binnen scholen. Je komt wekelijks op een aantal vaste basisscholen in 
Deventer binnen een wijk. 
 
Je bent pedagogisch goed geschoold en hebt passie voor kinderen die soms net even iets 
anders nodig hebben. Samenwerken is voor jou essentieel om goed en passend onderwijs 
vorm te kunnen geven. Je durft kritische vragen te stellen en met scholen samen te werken 
aan het verhogen van de kwaliteit rond passend onderwijs. 
 
Wat je niet weet maak je jezelf snel eigen, je breidt je netwerk uit en weet collega’s binnen 
Sine Limite te vinden om ervaringen en vragen te delen. Je werkt nauw samen met de 
trajectbegeleiders van jouw scholen.  
Je levert een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband 
door samen te innoveren, verbeteren en ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Je doet mee in de 
zwerm met ondersteuningsspecialisten en hebt daarin een vernieuwende inbreng, inspireert 
en verrast je collega’s. Samen ondersteun je het ontwikkelen van het onderwijs van de 
toekomst! 
 
In mijn visie 
In mijn visie op onderwijs gaat het om verbinding. Om deze verbinding goed te kunnen 
maken, zal ik altijd in samenwerking met de ander passende oplossingen creëren die 
aansluiten bij de behoefte van het kind, de leerkracht, de groep en de school. Dit vraagt een 
aangepaste aanpak van mij en alle betrokkenen binnen de grenzen van de mogelijkheden.  

Herken jij jezelf in onderstaand profiel, ben jij de doorpakker die op zoek gaat naar een 
passende oplossing en doe je dit vol passie en een gezonde dosis humor? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

 



 
 
Je herkent jezelf? 

- Ik heb een stevige pedagogische achtergrond met ruime ervaring binnen het 
basisonderwijs als leraar;  

- Ik ben praktisch ingesteld, maar kan juist ook goed vanuit ontwikkelingsdoelen 
meedenken en werk handelingsgericht en planmatig; 

- Ik ben inzetbaar als generalist, leerlingen met zeer uitlopende ondersteuningsvragen 
zijn voor mij een uitdaging; 

- Ik ben creatief in het bedenken van passende oplossingen en durf hiervoor buiten de 
gebaande paden te denken en te handelen; 

- Ik draag kennis en ervaring over op motiverende en inspirerende manier binnen de 
scholen;  

- Ik ben een klankbord, vraagbaak en/of coach voor leerkrachten, ondersteuners en 
intern begeleider en evalueer jaarlijks breed met directeur en intern begeleider; 

- Ik zet bewegend leren in en zie het als een uitdaging om mijzelf hierin verder te 
ontwikkelen; 

- Ik heb zin om met groepen kinderen aan de slag te gaan binnen de school en doe dit 
het liefst samen met de leerkracht;  

- Ik draag de visie van Sine Limite op Passend onderwijs uit binnen de scholen en heb 
hierover mooie gesprekken met de directeur, intern begeleider en trajectbegeleider;  

- Ik ben open, heb een lerende houding en ben gericht op (persoonlijke) ontwikkeling 
en samenwerking;   

- Ik volg actuele onderwijsontwikkelingen op maatschappelijk, didactisch en 
pedagogisch gebied en deel mijn gedachten en ervaringen met collega’s.  

 
 
Enthousiast? 

Je bent er nog? Mooi. Solliciteren maar! Geen ellenlange brief. Liever zien we een korte video 
van maximaal twee minuten waarin je jezelf presenteert en ons duidelijk maakt waarom we 
jou moeten uitnodigen voor een gesprek. Zo krijgen we een veel betere indruk van je. Is zo'n 
video nou echt niets voor jou? Kies dan een manier die bij jou past. Daarnaast ontvangen we 
ook graag je cv. 
 
Je kunt je video en cv vóór 29 mei sturen naar Carolien van Traa, coördinator Kennis- en 
dienstencentrum Sine Limite, c.vantraa@po-deventer.nl o.v.v. sollicitatie 
ondersteuningsspecialist.  
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 3 juni en woensdag 8 juni.  
Mocht je meer willen weten over Sine Limite, kijk dan op onze website www.sinelimite.nl. 
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