Adviseur passend
onderwijs
(0,6 - 1,0 Fte, salarisschaal 11 CAO PO)
Jij gaat het regelen: het best passende onderwijs voor ieder kind in de
regio Haaglanden. Dat doe je samen met scholen, ouders, jeugdhulp
en je collega’s. Je werkt in een professioneel team waar iedereen er
voor elkaar is en je rust niet voordat leerlingen de ondersteuning
krijgen die ze verdienen. Voor jou betekent passend onderwijs dat de
puzzelstukjes daadwerkelijk op de juiste (onderwijs)plek vallen.

Zo ziet jouw baan eruit
We zoeken een autonoom denkend professional die kan meehelpen aan ons

ultieme doel: zorgen dat het onderwijs een plek wordt waar alle kinderen zich
het beste kunnen ontwikkelen. Dat kunnen we alleen samen voor elkaar
krijgen, met onder andere ouders, leerkrachten én de leerlingen zelf. In je
werk ben je bezig om voor leerlingen het onderwijs te organiseren dat hen
past als een fijne jas – of dit nu op het regulier basisonderwijs is of het speciaal
(basis)onderwijs. Je deelt dezelfde droom als wij: ook voor jou is inclusief
onderwijs de stip op de horizon. Tegelijkertijd ben je je bewust van de
weerbarstige praktijk van alledag, waarin soms onder hoge druk creatieve
oplossingen moeten worden bedacht.

Hier kom je te werken
Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (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, en te leren van elkaar op alle fronten. Het
samenwerkingsverband ondersteunt daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.

SPPOH wordt gevormd door 27 schoolbesturen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg
en Rijswijk. Je komt terecht in een team van 35 professionals, waarvan het overgrote
deel net als jij adviseur is. Het team kenmerkt zich door een grote betrokkenheid –
niet alleen inhoudelijk, maar ook naar elkaar. Of zoals een van onze adviseurs het
verwoordt: ‘Ik heb nog nooit in een team gewerkt waar ik me zo veilig en gesteund
heb gevoeld.’

Dit zijn de eisen waaraan je
moet voldoen

Dit hebben wij te bieden

•

Je hebt affiniteit met kinderen in het primair onderwijs.

•

Een leergierig en betrokken team met verschillende professionele achtergronden

•

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt met
verschillende partijen het gesprek voeren over passend onderwijs.

•

Vrijheid in het organiseren van je eigen agenda, waarbij deels thuiswerken tot de
mogelijkheden behoort.

•

Je ondersteunt scholen bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van
passend onderwijs: op kindniveau, op schoolniveau en in de wijk.

•

Een cultuur waarbinnen ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en
teamontwikkeling, en waar vertrouwen in elkaar een groot goed is.

•

Je bent altijd kritisch op je eigen handelen en dat van partners. Je reflecteert op
jezelf en op elkaar.

•

Een organisatie waarin we geloven in de autonomie van onze medewerkers.

•

Je bent zelfstandig, weet wat ‘eigenaarschap’ inhoudt.

•

Een intensief inwerkprogramma, zodat je er niet alleen voor staat.

•

Je raakt niet paniek door een complexe situatie, bijvoorbeeld wanneer een
leerling thuis dreigt komen te zitten.

•

Je benut je netwerk bij allerlei vraagstukken.

•

Je staat open voor het perspectief van een ander en kunt hierin flexibel
schakelen.

•

Je beschikt over relevante werkervaring.

Reageren of meer weten?

Tot slot

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatie in beeld of op papier inclusief CV voor 26 september 2022 naar
sollicitatie@sppoh.nl. De datum van indiensttreding is in principe 1 januari 2023 of zo mogelijk eerder. Voor vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Karen Stipdonk, manager team en werkgebieden: k.stipdonk@sppoh.nl.

Wij geloven in de kracht van een diverse organisatie. Daar
houden we rekening mee in ons aannamebeleid.

