
 
 
Zelfstandige en verbindende trajectbegeleider 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. Per 1 augustus zoeken wij een collega 
die als trajectbegeleider ons team komt versterken.  

Ben jij die onderwijsexpert op minimaal HBO+ niveau die Sine Limite als trajectbegeleider 
voor Passend Onderwijs kan vertegenwoordigen binnen de scholen? Die het management 
en bestuur van het samenwerkingsverband en de scholen (on)gevraagd kan adviseren en 
een sleutelrol kan spelen bij de doorontwikkeling van het passend onderwijs? Ben jij degene 
die verbindt, stuurt en handelt vanuit een proactieve rol? Ga jij graag samen met alle 
betrokkenen rond ondersteuningsvragen van een kind op zoek naar de meest passende 
oplossing en doe je dit vol passie en een gezonde dosis humor?  
Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Als trajectbegeleider  
Als trajectbegeleider kom je op een aantal vaste basisscholen binnen Deventer. Je voert 
trajectoverleggen op de scholen. Samen met de intern begeleider, leerkracht en ouders 
analyseer je de ondersteuningsvragen van de leerling en zoeken jullie naar passende 
oplossingen op de eigen basisschool, een andere basisschool of binnen het speciaal 
(basis)onderwijs. Je werkt hierin nauw samen met jeugdhulpverlening.  
Je bent een betrouwbare en kritische sparringspartner voor de intern begeleider. Je 
analyseert trends en ontwikkelingen op de scholen (in de wijk) waar je werkzaam bent. 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 
ondersteuningsspecialisten van jouw scholen.  
Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het samenwerkingsverband door 
samen te innoveren, verbeteren en ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Je doet mee in de 
zwerm met trajectbegeleiders en hebt daarin een vernieuwende inbreng, inspireert en 
verrast je collega’s. Samen ondersteun je het ontwikkelen van het onderwijs van de 
toekomst! 
 
 
Je herkent jezelf? 

- Ik heb een stevige pedagogische achtergrond met ruime ervaring binnen het 
basisonderwijs als leraar en heb brede kennis van het (speciaal) onderwijsveld. 

- Ik beschik over excellente adviesvaardigheden, zowel bij casuïstiek over een 
individuele leerling als bij vraagstukken rondom het realiseren van passend 
onderwijs. 

- Ik signaleer trends binnen de scholen en deel dit binnen het team. 



 
 

- Ik onderschrijf de ambities uit het ondersteuningsplan en zet dit om in het analyseren 
van vraagstukken en zoeken naar passende oplossingen. 

- Ik leg de juiste verbindingen tussen de onderwijsondersteuning en de afstemming 
met passende interventies vanuit de jeugdzorg en ketenpartners.  

- 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 zorg ervoor dat professionals volop kansen krijgen om te groeien en te excelleren. 
- Ik laat professionals de ruimte om vanuit eigen ervaring en deskundigheid het 

onderwijsproces in te richten. 
- Ik ben een klankbord en vraagbaak voor de intern begeleider en directeur en 

evalueer jaarlijks met hen alle ontwikkelingen rond passend onderwijs binnen de 
school.  

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

- Ik heb de sociale kaart goed in beeld en ben op de hoogte van relevante wet- en 
regelgeving rond (passend) onderwijs. 

- Ik heb inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende 
beleidsontwikkeling. 

- Ik signaleer, informeer en adviseer het management van het samenwerkingsverband.  
- 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 vorm die bij je 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 trajectbegeleider. 
Mocht je meer willen weten over Sine Limite, kijk dan op onze website www.sinelimite.nl 
De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 3 juni en woensdag 8 juni.  
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