
 
Voorbeeld van een competentieprofiel Begeleider Passend Onderwijs 

 
 

Dit competentieprofiel BPO geeft een overzicht van competenties van de BPO-er op het terrein van de leerling, de docent en het systeem. De school kan dit 

competentieprofiel naar eigen inzicht (zonder verplichting) als hulpmiddel gebruiken, bijvoorbeeld: 

- In de selectieprocedure. Aan de hand van het profiel kan een match worden gemaakt tussen de behoefte van de school en de expertise van de BPO-er. 

- Als basis voor het maken van werkafspraken of een werkplan. 

- Als basis voor evaluatie op het functioneren. 
 

 

Competentieprofiel Begeleider Passend Onderwijs 
 

 

COMPETENTIEPROFIEL van: 
 

 

Datum van invulling: 

 

Competenties van 
de BPO-er 

 ja nee gewenst afspraak 

Basiswerkzaamheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kan de ondersteuningsbehoefte van een leerling signaleren en bespreken     

Kan de ondersteuningsbehoefte omzetten in een passend arrangement     

Kan de school ondersteunen bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren       

Is op de hoogte van het totale spectrum van ondersteuningsmogelijkheden     

Is in staat om planmatig en systematisch te werken in deze     

Beschikt over een goed netwerk om een leerling adequaat te ondersteunen     

Weet de juiste expertise in te zetten om een leerling adequaat te ondersteunen     

Heeft een helikopterview     

Is onafhankelijk     

Kan de deelverantwoordelijkheid goed aan     

Goed in woord      

Goed in geschrift     

Goede contactuele eigenschappen     

Snel kunnen schakelen in lastige situaties     

Intermediair kunnen zijn     

Specialisme: 
docent 

Kan in de onderwijspraktijk advies geven over Leerstijlen     

Differentiatie     

Lesobservaties      

Groepsaanpak      

Methodekeuze     

Lesopbouw      

Aanpak      
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Klassenmanagement      

(doorlopende) leerlijnen      

Kan speciale programma’s aanbieden zoals Beeldcoaching     

Psycho educatie     

Leren leren     

Faalangstreductie training     

Training sociale vaardigheden     

Handelingsgericht werken     

algemeen Informatie geven     

Communicatie en advies     

Voorlichting aan ouders     

Oriëntatie op de overgang     

Kennis van het netwerk     

Specialisme:  
leerling 

In de onderwijspraktijk Coaching     

Resultaten uit observaties bespreken     

Leermogelijkheden      

Huiswerkplanning      

Toepassen van specifieke programma’s Klassenscan      

Pre-teaching      

Rouwverwerking      

Positive behaviour support (PBS)     

Omgaan met sociaal emotionele problematiek     

Informatie, communicatie en advies Informeren va het team     

Transferbegeleiding     

Intermediair      

Relatie met andere leerlingen     

Specialisme: systeem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalist 

 

Schoolbeleid  Deelname ZAT / SOT     

Kennis van algemeen beleid     

Ontwikkelen van het schoolprofiel     

Visie op het onderwijs     

Visie op de ondersteuning     

Kennis van processen  Bovenschoolse zorg     

Intake      

Ondersteuningsstructuur     

Effecten van de school structuur     

Informatie, communicatie en advies Contact met externen     

Advies over het OPP     

Het geven van voorlichting aan het team     

Het begeleiden van de organisatie bij doorstroom en verwijzing     

Uitvoering Beleidsmakend in opdracht van de school     

Ondersteunend aan het team     
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Meewerken aan implementatie     

Organisatie Veranderingen instigeren     

Ondersteunend aan het management     

Ontwikkeling Mee zoeken naar mogelijkheden school     

Mee implementeren van nieuwe ontwikkelingen     

Deskundigheidsbevordering geven aan Collega BPO-ers     

Zorgcoördinatoren      

Mentoren      

Docenten     

OOP-ers     

Onderzoek kunnen doen naar Managementstructuur school     

Kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met ondersteuningsbehoefte     

Mogelijkheden van extra ondersteuning     

Ondersteuningsaanbod van de school     

 


