
VOORBEELD PROFIEL SLEUTELPERSONEN ONDERWIJS 

 

Dit is een algemeen functieprofiel voor sleutelpersonen onderwijs. De specifieke invulling van dit 

functieprofiel is afhankelijk van de opdracht die de sleutelpersoon krijgt, de kenmerken van de doelgroep 

(herkomst, opleiding, geletterdheid) waar de sleutelpersoon zich voor inzet en van de school waar de 

sleutelpersoon onderdeel van is. Het is belangrijk het takenpakket, de werving en de begeleiding van de 

sleutelpersoon af te stemmen op de verschillende behoeftes en prioriteiten die er zijn wat betreft de inzet 

van de sleutelpersoon.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Een sleutelpersoon onderwijs verbindt de ouders, school en eventueel andere instanties met elkaar en haalt 

behoeften en vragen op die gaan over het onderwijs. Zij vervullen echt een brugfunctie tussen ouders en 

school en hebben zowel een rol in groepsactiviteiten als in persoonlijke begeleiding van ouders.  

Daarnaast helpt een sleutelpersoon (nieuwe) ouders de weg te vinden binnen het onderwijs in Nederland 

en nodigt hen uit om mee te doen aan voorlichtingsactiviteiten. Een sleutelpersoon geeft voorlichting en 

advies aan de ouders over onderwijsthema’s. Ze zijn vertrouwenspersoon en hebben een ondersteunende 

rol, juist ook bij moeilijke gesprekken.  

Ook denkt een sleutelpersoon mee over hoe de school (nieuwe) ouders beter kunnen informeren op het 

gebied van onderwijs. -Ze organiseren/faciliteren koffieochtenden, avondactiviteiten, naaiochtend; 

 

Profiel  

Een sleutelpersoon onderwijs herkent zich in de volgende kenmerken: 

 Jij bent iemand met een goed netwerk binnen je eigen/diverse gemeenschap; 

 Je spreekt de xxx taal; 

 Je hebt interesse in het onderwijs en wil je graag iets betekenen voor een ander en je tegelijkertijd 

persoonlijk verder ontwikkelen; 

● 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 onderwijs 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 en taboes bespreekbaar maken; 

● Je kunt goed contacten leggen en goed samenwerken; 

● Je bent bereid om een basistraining te volgen bij Pharos en neemt actief deel aan 

intervisiemomenten met de andere sleutelpersonen. 

 


