
 

 

Datum publicatie: 23 november 2022  

Sluitingsdatum:  14 december 2022  

Vacaturenummer:  22.318 

 

Het Montessori Lyceum Groningen is een havo/atheneum(+)-school met een uitdagende onderwijsvisie en een 

erkend Montessoriprofiel. Bij ons staan de ontwikkeling en het leren van leerlingen centraal. Leerlingen 

ontwikkelen zich in een stimulerende omgeving tot onafhankelijke jonge mensen. Het Montessori Lyceum 

Groningen is een school met een eigen visie en een veilig, uitdagend leerklimaat, een school waar de leerling 

zichzelf kan zijn.  

 

Functie 

Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en enthousiaste collega voor functie Coach/aandachtsfunctionaris 

Hoogbegaafdheid. Deze functie is in ons functieboek opgenomen als Leerlingenondersteuner/begeleider B. 

 Je maakt deel uit van het IOT van de school. 

Onze school biedt onderwijs aan havo- en atheneumleerlingen. Binnen deze populatie is er een groot aantal 

leerlingen (circa 65) waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld of waarbij er sprake is van een vermoeden daarvan. 

Een gedeelte van deze groep jongeren profiteert minder van het reguliere onderwijs en heeft een andere 

ondersteuningsbehoefte dan de “reguliere” havo-/atheneumleerling. 

Waar deze groep leerlingen (en ook andere leerlingen) binnen onze school voornamelijk tegenaan loopt is het 

moeite hebben met leren, plannen en organiseren, overprikkeling, verminderde motivatie en/of belastbaarheid. 

Ook voelen zij zich vaak minder begrepen, wat een risico is voor onderpresteren en het afwijken van de 

oorspronkelijke uitstroombestemming. 

Om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van deze groep leerlingen zoeken wij een 

Coach/aandachtsfunctionaris Hoogbegaafdheid, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van 

docenten/mentoren en van de hoogbegaafde leerlingen. Tevens ben je de kartrekker op het gebied van 

hoogbegaafdheid binnen onze school. 

Het betreft een tijdelijke vacature voor een jaar. 

 

Waaruit bestaan je taken/werkzaamheden? 

• (Het opzetten van) scholing voor/bieden van ondersteuning aan docenten en mentoren bij het begeleiden 

 van hoogbegaafde leerlingen. 

• Begeleiden en monitoren van hoogbegaafde leerlingen. 

• Het ontwikkelen van de mogelijkheden en grenzen van maatwerk binnen de school, passend bij de visie 

 van de school. 

• Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid, het verzamelen van “best 

 practices” en het ondersteuningsteam daarvan op de hoogte stellen en houden. 

• Participeren in bijeenkomsten van het samenwerkingsverband (drie maal per jaar) en structureel overleg 

 voeren met de orthopedagoog generalist. 

• Het organiseren van evaluatiemomenten met het samenwerkingsverband. 

 

Wij zoeken een collega die: 

• beschikt over een afgeronde HBO studie in de richting Social Work en/of Toegepaste Psychologie; 

• bij voorkeur beschikt over ervaring in het lesgeven aan of werken met hoogbegaafde leerlingen; 

• beschikt over (specialistische) kennis over hoogbegaafdheid; 

• sociaal en communicatief sterk is, zowel mondeling als op schrift; 

• zelfstandig kan organiseren; 

• een dienstverlenende en klantgerichte instelling heeft, maar tevens in staat is de grenzen van de 

 school aan te geven. 

 

Vacature 

Coach/aandachtsfunctionaris Hoogbegaafdheid (wtf 0,3) 
Montessori Lyceum Groningen 



 

 

 

 

 

Salaris 

Deze functie is gewaardeerd in schaal 09 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal  

€ 4.164,- bij een volledige aanstelling. 

 

Organisatie 

Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van 

meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook 

zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.  

 

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan 

ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend 

aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden. 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In 

het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert. 

 

Informatie 

Informatie over de school vind je op de website: www.montessorilyceumgroningen.nl    

Meer informatie over deze functie is in te winnen bij mevrouw M. de Blok via m.deblok@o2g2.nl.  

  

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 20 december 2022 tussen 15.00 en 17.00 uur. 

 

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

https://o2g2.nl/sollicitatie.html
http://www.montessorilyceumgroningen.nl/
mailto:m.deblok@o2g2.nl

