
 

Het samenwerkingsverband Profi Pendi zorgt voor passend onderwijs voor elke leerling in 

regio Lekstroom. Vanuit ons nieuwe en kleurrijke kantoor in Nieuwegein werken we met een 

team van gemotiveerde en professionele collega’s met hart voor het onderwijs en waar het 

kind centraal staat. Profi Pendi heeft een duidelijk doel; We willen voor alle leerlingen in regio 

Lekstroom een ononderbroken ontwikkelproces mogelijk maken. We zorgen voor een 

samenhangend en dekkend netwerk van expertise en onderwijsaanbod, zowel binnen als 

tussen de verschillende scholen. Dit alles in een dynamische werkomgeving, waar er volop 

ruimte is voor ieders inbreng en nieuwe ideeën. Met als belangrijk uitgangspunt; er zorg voor 

dragen dat kinderen op de best passende plek in het onderwijs terecht komen!  

Profi Pendi bestaat uit 16 schoolbesturen, ongeveer 15.000 leerlingen, 72 scholen, waarvan 

vier voor Speciaal Basis Onderwijs en één voor Speciaal Onderwijs. Ter uitbreiding van het 

team is Profi Pendi op zoek naar: 

Consulent Passend Onderwijs 0,6 – 1,0 fte 

‘Betrokken pionier met passie voor het kind’ 

 
Als Consulent Passend Onderwijs ben jij de schakel tussen school, ouders en 

samenwerkingsverband. Je ondersteunt de scholen bij hun hulpvragen waarbij je uitgaat van 

ieders perspectief, verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Je biedt ondersteuning aan 

scholen rondom casuïstiek. Je gaat daarbij handelingsgericht te werk, observeert, denkt mee 

op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling en bent hierin analytisch sterk. 

Ook schakel je op verschillende niveaus met leerplicht, sociale teams en 

jeugdgezondheidszorg. Tijdens je observaties ben je in staat om kansen én zorgen te 

signaleren en deze op de juiste manier bespreekbaar te maken richting de scholen. 

 

Jij, als onze consulent passend onderwijs bent: 

• communicatief vaardig en een betrokken sparringpartner ; 

• daadkrachtig, flexibel en je werkt vanuit een duidelijke visie; 

• een echte verbinder, je ziet en benut kansen die er liggen binnen het 

samenwerkingsverband en beleeft er plezier aan hiermee aan de slag te gaan; 

• bekend met onderwijs- en ondersteuningsvragen op het gebied van leer- en 

gedragsproblemen; 

• ervaren in het primair onderwijs en/of je hebt een studie afgerond in de richting van 

orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie of de Master (S)EN. 

Wij bieden: 

• een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving; 

• volop ruimte voor eigen inbreng;  

• een fijne samenwerking in een team van professionele collega’s; 

• mogelijkheden jezelf verder te ontwikkelen; 

• salariëring volgens CAO-PO OOP, maximaal schaal 11. 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je 

voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen op 

06 – 13741197. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 20 juni via de sollicitatiebutton. De 

voorgesprekken vinden plaats in week 25, de vervolggesprekken in week 26 en 27. 

 


