Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is een stichting waarin 15 schoolbesturen
voor voortgezet onderwijs samenwerken. Het samenwerkingsverband heeft als
taak het beleid passend onderwijs vorm te geven binnen de formele kaders. Het beleid
is vastgelegd in het ondersteuningsplan dat minimaal één keer per vier jaar wordt
opgesteld (zie website).
Ons motto:
“Alle kinderen gaan succesvol naar school binnen Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland”
Het samenwerkingsverband bevat in totaal 36 schoollocaties in de regio Zuidoost Friesland (de grenzen van de
gemeenten zijn: Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel,
Weststellingwerf en Skarsterlân.). Het beleid is vastgelegd in het ondersteuningsplan dat minimaal één keer per
vier jaar wordt opgesteld (zie website).
Het team van het samenwerkingsverband bestaat uit 20 medewerkers, te weten een directeur,
beleidsmedewerkers, secretariaat, consultatieteam (6 collega’s), een thuiszittersteam, een team
ondersteuningstoewijzing en een OPDC-team.
Wij zoeken een

Consulent Passend Onderwijs specialist 0,8 fte
Het samenwerkingsverband heeft een consultatieteam ingericht met als doel scholen te ondersteunen en
tegelijkertijd te professionaliseren in het realiseren van passende onderwijsarrangementen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. Scholen kunnen het consultatieteam laagdrempelig en zonder indicatie om
advies en begeleiding op de werkvloer vragen met betrekking tot problemen in de basisondersteuning en extra
ondersteuning. Het consultatieteam werkt vraaggestuurd en heeft uitsluitend een adviesfunctie.

Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO/WO denk- en werkniveau
Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke kennis van het vakgebied leerlingenzorg,
systeembegeleiding van scholen en het voortgezet onderwijs;
Didactische en pedagogische kennis op het gebied van (onderwijs aan) leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en/of specifieke onderwijsbehoeften
Kennis van de sociale kaart in de regio;
Vaardigheid in het stimuleren en te motiveren van professionals tot zelfreflectie en ontwikkeling;
Vaardigheid in het analyseren van processen en resultaten;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Advies- en begeleidingsvaardigheden;
Oplossingsgerichte gesprekstechnieken.
Zelfstandig, stevig en in staat tot zelfreflectie

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een afwisselende en uitdagende functie
Een dienstverband van 1 jaar en bij goed functioneren een onbepaalde tijd contract
Salarisschaal 10
Een prettige werksfeer met competente collega’s
Een groot netwerk

Informatie op te vragen bij Javenda Oppewal (javenda.oppewal@swvzofriesland.nl of 06 29 603 654)
Graag zien we je cv met korte motivatie tegemoet voor 6-7-2022 en kunnen gericht worden aan
info@swvzofriesland.nl.

