
 

 

Stg. Federatie Brede School Gouda e.o. 

is op zoek naar een  

Pools-sprekende Sleutelpersoon Onderwijs 

 

Per augustus 2021 wordt er gestart met Sleutelpersonen Onderwijs in de 

gemeente Gouda. Sleutelpersonen Onderwijs spelen een belangrijke rol als 

bruggenbouwer tussen de (voor)school en de betreffende ouder. De 

sleutelpersoon heeft kennis van dezelfde taal- en culturele achtergrond. 

Sleutelpersonen adviseren ouders over het onderwijs en zijn een 

bruggenbouwer tussen onderwijsprofessionals en ouders. 

 

Wat ga je doen? 

Als sleutelpersonen kun je verschillende rollen hebben zoals adviseur, 

bemiddelaar en voorlichter. Je legt contacten met ouders en helpt ze bij hun 

vragen. Je vertelt over jouw rol. Je verbindt de ouders, school en eventueel 

andere organisaties met elkaar. Tijdens afspraken en bijeenkomsten gebruik 

je verschillende talen om elkaar beter te begrijpen. Daarnaast help je 

(nieuwe) ouders de weg binnen het onderwijs in Nederland en nodigt hen uit 

om mee te doen aan activiteiten. 

 

Herken jij jezelf hierin?  

Jij bent iemand met een goed netwerk binnen de Poolse gemeenschap. 

Daarnaast heb je interesse in het onderwijs en wil je graag iets betekenen 

voor een ander en je tegelijkertijd persoonlijk verder ontwikkelen. Verder 

sluit jij aan op onderstaand profiel: 

● Je hebt een Poolse achtergrond en spreekt de taal; 

● Je hebt interesse in het onderwijs en basiskennis van het 

onderwijsaanbod in Nederland; 

● Het is een pré als je zelf kind(eren) in het Nederlandse 

basisonderwijs hebt (gehad) of je hebt ervaring als 

onderwijsprofessional; 

● Je kan goed communiceren in de Nederlandse taal (B1/B2 niveau); 

● Je hebt een open houding (nieuwsgierig, eerlijk, betrouwbaar, 

cultuur- en religie overstijgend); 

● Je kunt moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken; 

● Je kunt goed contacten leggen en goed samenwerken; 

● Je bent bereid om een starttraining te volgen bij Pharos en neemt 

actief deel aan intervisiemomenten met de andere sleutelpersonen;  

● Je bent op afroep beschikbaar (moment van inzet in overleg);  

● We kunnen minstens 12 maanden op je rekenen. 

 

Wat bieden wij?  

We bieden je een training ‘Sleutelpersonen in het Onderwijs’ en een daarbij 

behorend certificaat vanuit Pharos. Je krijgt een maandelijkse 

vrijwilligersvergoeding, werktelefoon en je wordt begeleid door een 

coördinator. De ervaring als sleutelpersoon helpt jou groeien en ontwikkelen 

en helpt je netwerk te vergroten. 

  

Solliciteren of meer weten?  

We komen graag met je in contact! Stuur je motivatie uiterlijk 14 maart naar 

Mariëlle Visser marielle.visser@bsgouda.nl . Bij vragen, neem gerust contact 

op 0182-527101.  

 

 

 

De Brede School Gouda is een 

samenwerkingsverband tussen 

scholen, ouders en instellingen op het 

terrein van cultuur, sport, educatie, 

natuur & techniek en zorg & welzijn. 

De organisatie heeft als doel de 

ontwikkelingskansen van kinderen te 

vergroten. Een kind leert immers niet 

alleen op school, maar ook thuis, op 

straat, tijdens het sporten, bij clubs en 

verenigingen en bij het spelen met 

vriendjes en vriendinnetjes. 

 

De Brede School coördineert voor 

Gouda een breed scala aan activiteiten 

en draagt zorg voor de afstemming en 

samenhang in het aanbod voor 

kinderen t/m 12 jaar in de stad en 

vervult een regulerende functie op 

basis van gemeentelijk beleid.  

De coördinatie ligt in handen van de 

coördinatoren. Zij krijgen hierbij 

administratieve ondersteuning. 


