
Taakomschrijving  

Procesbegeleider – Het Gebouw 

‘Elk kind doet ertoe. Elk kind is anders. Elk kind heeft recht op een brede ontwikkeling. Kortom: allemaal gunnen 
we elk kind in de wijk gelijke kansen op groei en op ontwikkeling tot een competent persoon en burger in onze 
samenleving.’ 
 
Bovenstaande tekst was het letterlijke startpunt van de onderwijsinnovatie subsidieaanvraag aan de gemeente 

Leiden en het figuurlijke startpunt van iets veel groters. We zetten de stip op het Gebouw, waar alle 

professionals hetzelfde doel nastreven: het creëren van deze groei en ontwikkeling van de kinderen in de wijk.  

Van de gemeente Leiden hebben PROOLeiden en SCOL een onderwijsinnovatie ontvangen om de ‘stip op het 

Gebouw’ te zetten, in samenwerking met alle partners in het Gebouw. Er wordt al veel en hard gewerkt aan 

het realiseren van Gelijke Kansen door en voor iedereen. De uitdaging zit hem in het ontwerpen van een 

gezamenlijke visie. Hoe kunnen we elkaars krachten beter benutten? Hoe kunnen we samen een breed aanbod 

ontwikkelen? We streven enerzijds naar versteviging van de voorschoolse periode en anderzijds naar 

verbreding van het naschools aanbod (brede school activiteiten) middels een verlengde schooldag. 

Vanaf de start van volgend schooljaar zijn we op zoek naar een procesbegeleider voor deze veelzijdige en 

uitdagende opdracht.  

 

Wat ga je doen? 

• Samenwerken met alle betrokkenen in het Gebouw en specifiek met de directeuren van basisscholen 

de Singel, de Springplank en de Viersprong; 

• Leggen van verbindingen tussen en met organisaties; 

• Organiseren van bijeenkomsten voor professionals; 

• Verzamelen, verwerken en destilleren van input t.b.v. de gezamenlijke opdracht; 

• Een vertaalslag maken van de opdracht naar de praktijk; 

• Kortom: Samen met de organisaties in het Gebouw toewerken naar een gezamenlijke visie. 

Wat vragen we van je? 

• Je hebt een open houding en bent gericht op samenwerken met collega’s; 

• Je bent in staat om verbindingen te leggen met de organisaties in het Gebouw; 

• Je bent bekend met maatschappelijke organisaties; 

• Je bent hands-on; 

• Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend;  

• Je kunt goed plannen en organiseren, je bent accuraat en servicegericht;  

• Je hebt een flexibele instelling. 
 

De opdracht is – zoals het er nu naar uitziet – voor 4 uur per week voor een half (school)jaar. De duur is 

afhankelijk van de voortgang en uitwerking in de praktijk. 

Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Edwin Boogaard via e.boogaard@scoleiden.nl of via 

06-42533122. Dit kan tot en met 1 juli 2022. 


