Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
is op zoek naar een:

deskundige hoogbegaafdheid
die het een uitdaging vindt om het Steunpunt HB vorm en inhoud te geven en vanaf september 2019
vier uur per week beschikbaar is en vanaf januari 2020 zes uur per week.
Het betreft een taak binnen het samenwerkingsverband, welke wordt vormgegeven op basis van
detachering.
Het samenwerkingsverband SPPOH ontwikkelt een Steunpunt Hoogbegaafdheid dat scholen
versterkt bij de extra ondersteuning aan HB leerlingen. Dit doen wij door kennisdeling en aanzetten
tot ontwikkeling op zowel leerling- als schoolniveau. Daarnaast delen wij hun kennis en expertise
binnen het werkveld tijdens bijeenkomsten. Twee deskundigen zetten vanaf september 2019 samen
het Steunpunt op en geven hier nader vorm en inhoud aan.
Wij zoeken iemand die op het gebied van hoogbegaafdheid:
- relevante werkervaring heeft met HB-kinderen in verschillende leeftijden, kennis van
materialen en middelen en ervaring met het schrijven van beleid;
- parate theoretische kennis en praktische vaardigheden heeft in het begeleiden van
hoogbegaafde leerlingen en hun leerkrachten;
- op de hoogte blijft van (o.a. landelijke) ontwikkelingen;
- ondersteuningsvragen van scholen verheldert, beoordeelt en vertaalt naar gewenst aanbod;
- beschikt over excellente adviesvaardigheden, zowel bij casuïstiek met betrekking tot
individuele leerlingen als bij vraagstukken rondom het realiseren van passend onderwijs;
- als volwaardig gesprekspartner van de scholen optreedt, richting leerkrachten, ouders, IB en
directie;
- scholen spiegelt en feedback geeft gericht op de kwaliteit van passend onderwijs;
- kennis en expertise deelt tijdens bijeenkomsten;
- een voor de functie relevant HBO(+) of WO werk- en denkniveau heeft.

Reageren of meer weten?
Heb je belangstelling voor deze boeiende functie? Schrijf dan een motivatiebrief en stuur deze
(inclusief CV en referenties) naar info@sppoh.nl. Je brief moet uiterlijk 20 juni 2019 bij ons binnen
zijn, de gesprekken vinden plaats op 24 juni 2019. Voor meer informatie over de subsidie aanvraag
Hoogbegaafdheid, kijk op onze website www.sppoh.nl.
Heb je specifieke vragen? Neem contact op met Irene van der Kaaij, beleidsmedewerker Steunpunt
Hoogbegaafdheid, telefoonnummer 06-49653193 of i.vanderkaaij@sppoh.nl.

