
 

 

Stg. Federatie Brede School Gouda e.o. 

is op zoek naar een enthousiaste 

Ouderconsulent Samen Leren 

voor 8 uur per week. 

 

Wat ga je doen? 

Als consulent ben je samen met de projectleider verantwoordelijk 

voor het coördineren en positioneren en uitvoeren van Samen Leren 

binnen de gemeente Gouda. 

In eerste instantie zal dat vooral uitvoerend zijn. Dat betekent dat je 

een aantal gezinnen zal begeleiden. Daarbij is het belangrijk dat je 

affiniteit hebt met de doelgroep en kennis van het (basis)onderwijs. 

Je organiseert bijeenkomsten, legt gezinsbezoeken af, schrijft 

verslagen en je hebt regelmatig contact met de projectleider. 

 

Wat breng jij mee? 

Wij vragen voor deze functie HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur 

SPH, PABO MWD of vergelijkbare opleiding). Je bent flexibel, 

communicatief vaardig. Je hebt coachende vaardigheden, kunt 

planmatig handelen en bent in staat om samenwerking aan te gaan 

en goed te communiceren met partners (leerkrachten, instellingen, 

fondsen, etc.). 

Je beheerst de Nederlandse taal en je bent digitaal vaardig en bij 

voorkeur zzp-er. 

Ervaring met de praktische organisatie en uitvoering van home based 

projecten en beheersing van het Arabisch is een pré. 

 

Wat bieden we jou? 

-  Afwisselend werk waarin je jezelf kunt ontwikkelen, in eerste 

instantie voor 8 uur per week; 

- Je wordt onderdeel van het team van de Brede School Gouda; 

- Een werkplek bij de Brede School Gouda; 

- Scholing (licentie) door Stichting Aanzet op 29 juni en 6 juli a.s. 

 

Meer info & aanmelden 

Ben je op zoek naar een inspirerende omgeving waarin je jouw 

talenten kunt inzetten?  Neem dan snel contact met ons op! In de 

eerste week van juni willen we de sollicitatiegesprekken plannen. Kijk 

voor meer informatie op www.bsgouda.nl of neem contact op met 

Marielle Visser of Marjan Verhoeven. Sollicitaties kunnen worden 

gestuurd naar: administratie@bsgouda.nl. 

 

We zien je reactie graag tegemoet voor 27 mei 2020. 

De Brede School Gouda is een netwerk van 

scholen en andere voorzieningen op het 

gebied van welzijn, cultuur, sport, natuur & 

techniek en educatie met als doel de 

ontwikkelingskansen van kinderen en hun 

ouders te vergroten en een actieve 

deelname van kinderen aan de 

samenleving te bevorderen, kinderen een 

goede 'dagindeling' te bieden, mogelijke 

achterstanden van kinderen weg te nemen 

en hun sociale competentie te vergroten. 

Met ingang van 1 augustus 2020 zal de 

Brede School het home based programma 

Samen Leren aanbieden. 

 

Samen Leren is begeleiding aan huis 

(home-based) voor ouders van kinderen uit 

groep 1 tot en met 4 van de basisschool. 

Het is bedoeld voor ouders die vragen 

hebben over de (school)ontwikkeling van 

hun kind en die willen leren hoe zij hier 

thuis aan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld 

als de taalontwikkeling achterblijft, een 

kind niet zo goed is in rekenen en/of zich 

nog niet zo goed kan concentreren. Of als 

ouders de Nederlandse taal zelf nog niet 

goed beheersen en zij zich zorgen maken 

over de taalontwikkeling van hun kind. 
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