Directeur Samenwerkingsverband SPPOH
Deze functie komt per 1 september 2021 vrij, iets voor u?
De werving start in februari/maart 2021

De functie

Met inhoudelijke kennis van en een duidelijke visie op passend onderwijs werkt u aan de
doelstellingen en missie van het samenwerkingsverband. Daartoe onderhoudt en bouwt u aan
relaties met de ruim 200 aangesloten scholen in het primair onderwijs, de schoolbesturen en andere
relevante stakeholders in Haaglanden.
Het ondersteuningsplan 2021-2025 is op hoofdlijnen vastgesteld, de volgende stap is de
implementatie in het veld en de realisatie van de nieuwe perspectieven. Hoewel de kaders er liggen
doen zich situaties voor die om creatieve oplossingen en lef vragen en waarbij u soms buiten de
gebaande paden denkt en handelt. U bent communicatief sterk, bent betrokken bij het
onderwijsveld, heeft een goede sociale-antenne, kunt snel schakelen, luistert en faciliteert vanuit
een regierol. U zorgt voor draagvlak bij scholen en schoolbesturen voor het uit te voeren beleid.
In deze uitdagende functie gaat u aan de slag met het vormgeven van het nieuwe
ondersteuningsplan. Belangrijke thema’s zijn de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg, scholen
bewuster inzetten op passend onderwijs, het verder bouwen aan netwerkstructuren voor
samenwerking en het vormgeven van een intensievere samenwerking tussen basisonderwijs en
scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Kortom, een boeiende en veelzijdige baan met vraagstukken
op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarbij u vanuit verbinding en samenwerking de
spin in het web bent.
Samen met 3 managers, adviseurs passend onderwijs, ondersteunende beleidsstaf en het
bestuursbureau werkt u aan de realisatie van het nieuwe ondersteuningsplan.
U hebt een breed mandaat, de voorzitter van het dagelijks bestuur vervult de werkgeversrol.

Stof tot nadenken, vragen?

Wij zijn graag bereid om vragen te beantwoorden over deze boeiende functie.
Mail naar de huidige directeur: b.klompmaker @sppoh.nl

De werving start in februari/maart 2021

We laten ons bij het wervings- en selectieproces ondersteunen door een extern bureau.
Nadere informatie volgt!

Bezoek onze website: www.sppoh.nl

