
Expertisecentrum Briljant maakt deel uit van de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te 
Leeuwarden, regionaal onderwijs-, expertise- en kenniscentrum voor passend onderwijs.  
Binnen de Stichting hebben EC Briljant en SBO Aquamarijn elk een onafhankelijke positie en een eigen rol in de 
afstemming van het onderwijs in de regio op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.  
 
Bij EC Briljant is met ingang van januari 2022 plaats voor een 

 

Ambulant begeleider  
0,4 Fte 
 
Wie zijn wij? 
Expertisecentrum Briljant is een expertise- en kenniscentrum voor passend onderwijs. Het EC is werkzaam in 

Noordwest Friesland en biedt ondersteuning aan reguliere basisscholen bij de afstemming van het onderwijs 

op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen door middel van consultatie, begeleiding, advies en 

onderzoek. Het EC kan daarbij een multidisciplinair team inzetten met de expertise van gespecialiseerde 

leerkrachten (ambulante begeleiders SBO), een psycholoog, een orthopedagoog, een onderwijskundige en (op 

indicatie) een logopedist/dyslexiespecialist.  

 

Wie ben jij? 

• Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur op het onderwijsinhoudelijke vlak. 

• Je bent theoretisch breed in je vakgebied georiënteerd en je baseert je bijdragen op wetenschappelijke en 
praktische evidenties.   

• Je hebt aantoonbare ervaring met leerlingenzorg in het (speciaal) onderwijs opgedaan. 

• Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit in de advisering en begeleiding van leerlingen met 
psychische/psychiatrische problematiek. Ervaring met zeer jonge kinderen (in de voorschoolse setting) is 
een pré. 

• Je hebt kennis van pedagogische en didactische werkvormen en de vaardigheid in het toepassen ervan in 
contactsituaties met anderen. Je kunt deze kennis omzetten naar gerichte advisering aan leerkrachten bij 
leerproblemen en problematisch omgangsgedrag. 

• Je bent goed op de hoogte van de methodieken ‘handelingsgericht werken’ en ‘oplossingsgericht werken’. 

• Je kunt analytisch denken en bent in staat om ‘overstijgend’ te denken en snel te schakelen.          

• Je kunt zelfstandig werken binnen de gestelde beleidskaders en werkafspraken. 

• Je bent proactief en je weet je te positioneren in het onderwijsveld.  

• Je kunt vlot en duidelijk communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je kunt schakelen tussen en samenwerken met diverse betrokkenen en bent in staat de ondersteuning 
functioneel af te stemmen op die van de ouders, scholen en de externe hulpverlenende instanties. 

• Je wilt je verbinden aan een multidisciplinair team en een actieve bijdrage leveren aan verdere 
professionalisering van het team. 

• Je bent stressbestendig en kunt goed omgaan met piekbelasting. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een eigen auto. 
 

Wat worden je taken? 

• In stagnerende onderwijsleersituaties help je middels consultatie, begeleiding, advies en onderzoek om 
een passend ontwikkelingsperspectief voor de leerling in kaart te brengen en de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling daarbij te analyseren.  

• Je indiceert de noodzakelijke ondersteuning. 

• Je adviseert en ondersteunt de leerkrachten vanuit handelingsgerichte en oplossingsgerichte kaders. 

• Je adviseert en ondersteunt de school bij het voeren van oudergesprekken gericht op het 

ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

 

  



Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen ons expertisecentrum. 

• Een aanstelling voor bepaalde tijd; bij gebleken geschiktheid zal de aanstelling omgezet worden in een 
aanstelling voor onbepaalde tijd.  

• Inschaling in salarisschaal 11, conform de geldende cao voor primair onderwijs. 

• Mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling. 

• Een prettige werkomgeving met voldoende uitdaging en betrokken collega’s. 
 
De maandag wordt als vaste werkdag aangemerkt. De overige werkdagen kunnen in onderling overleg worden 
vastgesteld.   
 
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw T. Drent. Dit kan op maandag t/m vrijdag in week 49 op 

het telefoonnummer 058 202 71 16. 

 

Ben jij degene die we zoeken en durf je de uitdaging aan? Stuur dan voor 13 december a.s. je CV met een heldere 

motivatie voor deze functie t.a.v. mevrouw T. Drent onder mailadres info@ec-briljant.nl. 

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 50 of 51. 

 

De vacature staat open voor interne en externe kandidaten. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


