Werken als adviseur passend onderwijs
bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Wij zijn op zoek naar een adviseur passend onderwijs (0,6 - 1,0 Fte, salarisschaal 11 CAO PO) die
onze organisatie komt versterken.
Samen voor passend onderwijs, dat is waar het samenwerkingsverband SPPOH voor gaat. Elk kind
op de meest passende plek. Onze missie is om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen
schoolbesturen, scholen en leraren niet alleen. SPPOH is opgericht om de samenwerking in het
kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen passend onderwijs in
onze regio mogelijk maken, door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen, te leren van
elkaar met professionele medewerkers op alle fronten. Het samenwerkingsverband ondersteunt
daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.
SPPOH wordt gevormd door 27 schoolbesturen die samenwerken voor passend onderwijs in Den
Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De adviseur passend onderwijs geeft hier uitvoering
aan door verbonden te zijn aan verschillende basisscholen (regulier, SBO en SO). Vormgeven van
passend onderwijs doe je samen. Naast de scholen heb je onder andere ook te maken met
ketenpartners als leerlicht, schoolmaatschappelijk werk en het CJG.
Wij zoeken iemand die:
- beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden om met verschillende partijen
het gesprek te voeren over passend onderwijs.
- scholen kan ondersteunen in uiteenlopende vraagstukken op het gebied van passend
onderwijs; op kindniveau, op schoolniveau en in de wijk.
- voortdurend kijkt naar het eigen handelen om zich blijvend te ontwikkelen en in dialoog
met ketenpartners leert en reflecteert op eigen handelen.
- een grote mate van zelfstandigheid, eigenaarschap en betrokkenheid heeft binnen de
eigen functie.
- kan werken in complexe situaties en dit ook ziet als een uitdaging, bijvoorbeeld bij
dreigend thuiszitten van kinderen.
- zijn netwerk kan uitbreiden en benutten bij diverse vraagstukken.
- open staat voor het perspectief van een ander en hierin flexibel kan schakelen.
- affiniteit heeft met kinderen binnen het primair onderwijs;
- voor de functie relevante werkervaring heeft;
Wat hebben wij te bieden:
- Een leergierig en betrokken team met verschillende professionele achtergronden.
- Vrijheid in het organiseren van je eigen agenda, waarbij deels thuiswerken zeker tot de
mogelijkheden behoort.
- Een cultuur waarbinnen ruimte is voor persoonlijke- en teamontwikkeling en waar er
vertrouwen in een ieder is.
- Binnen SPPOH geloven we in de autonomie van onze medewerkers.
- Een inwerkprogramma, zodat je er niet alleen voor staat.
Reageren of meer weten?
Heb je belangstelling voor deze boeiende functie? Stuur je motivatie in beeld of op papier
inclusief CV voor 16 mei 2022 naar sollicitatie@sppoh.nl. De datum van indiensttreding is in
principe 1 september 2022. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Karen
Stipdonk, manager team en werkgebieden: k.stipdonk@sppoh.nl
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