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VACATURE BELEIDSMEDEWERKER (0,6 FTE) 

De organisatie 

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht bestaat formeel uit twee verenigingen: het 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht en het Samenwerkingsverband Passend 

Voortgezet Onderwijs Dordrecht. Er is gekozen voor één werkorganisatie om daarmee maximaal in te kunnen 

zetten op de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs. 

Beide verenigingen kennen een Algemene Ledenvergadering, die wordt bijgestaan door een auditcommissie en 

een remuneratiecommissie. Beide commissies hebben, net als de Algemene Ledenvergadering een 

onafhankelijk voorzitter. 

De beide verenigingen kennen een directeur-bestuurder. In Dordrecht zijn deze functies in één persoon 

verenigd. 

De directeur-bestuurder van de beide samenwerkingsverbanden is belast met het besturen van de vereniging.  

De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en met het 

realiseren van de doelstellingen en wettelijke taken van de verenigingen. De directeur-bestuurder vormt het 

bevoegd gezag van de beide samenwerkingsverbanden en bestuurt (dagelijks) beide samenwerkingsverbanden 

en geeft leiding aan de medewerkers van de samenwerkingsverbanden. De directeur-bestuurder is belast met 

de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband. Ook 

is de directeur-bestuurder belast met het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en de 

bijbehorende procedures, waaronder het op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten. Daarnaast 

voert de directeur-bestuurder overleg met de ondersteuningsplanraden.  

De directeur-bestuurder beheert de aan de samenwerkingsverbanden toegekende formatieve en financiële 

middelen en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde 

beleid zijn toegestaan. 

Functie beleidsmedewerker 

De beleidsmedewerker heeft een informerende, adviserende en ondersteunende rol in de voorbereiding en 

uitvoering van het passend onderwijsbeleid aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. 

De beleidsmedewerker draagt bij aan de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid van het 

samenwerkingsverband door het aanleveren van relevante informatie aan de directeur-bestuurder, het 

vervaardigen van adequate beleidsnotities, het geven van input op de jaarstukken, het adviseren van de 

directeur-bestuurder ten behoeve van besluitvorming, het (inhoudelijk) voorbereiden van vergaderingen en 

agenda’s. 

De beleidsmedewerker stelt het ondersteuningsplan op en overlegt daarover met verschillende stakeholders. 

De beleidsmedewerker monitort de uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg en doet aanbevelingen en 

voorstellen om het instrumentarium te verbeteren, dan wel verder te ontwikkelen. De beleidsmedewerker 

signaleert ontwikkelingen in de uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg en rapporteert die aan de 

directeur-bestuurder. 

De beleidsmedewerker participeert in werkgroepen die voortkomen uit het overleg met ketenpartners (de 

gemeente, het MBO, de sociale wijkteams). De beleidsmedewerker voorziet de directeur-bestuurder van 

informatie en advies ten behoeve van de overleggen met de ketenpartners en ondersteunt de directeur-

bestuurder bij het realiseren van gemeenschappelijk beleid.  
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Kader en bevoegdheden 

De beleidsmedewerker werkt binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen van het samenwerkingsverband en 

de kaders van wet- en regelgeving. 

De beleidsmedewerker heeft contact met de IB’ers van basisscholen, met zorgcoördinatoren in het voortgezet 

onderwijs, met schooldirecteuren en stakeholders van ketenpartners om informatie op te halen en te 

verstrekken en draagvlak te creëren ter input op de adviezen aan de directeur-bestuurder. 

Profiel  

De geschikte kandidaat heeft een ruimte ervaring met de gebieden passend onderwijs en de verbinding tussen 

onderwijs en jeugdhulpverlening. De integratie van onderwijs- en jeugdhulpprogramma’s wordt door de 

beleidsmedewerker ondersteund. Zowel binnen als buiten de organisatie is de beleidsmedewerker een 

sparringpartner, die vlot kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

De beleidsmedewerker heeft een duidelijke visie op de genoemde gebieden. Spreken en schrijven gaat 

gemakkelijk, waarbij je gericht bent op resultaat, verbinding en samenwerking. De beleidsmedewerker kan snel 

schakelen tussen wetgeving, bestuurlijke afwegingen en tegenstrijdige belangen. Werken in een dynamische en 

voortdurend veranderende context geeft energie. 

De beleidsmedewerker heeft een brede kennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het 

raakvlak van onderwijs en jeugdhulpverlening en op het terrein van de ondersteuning van leerlingen in zowel 

de reguliere BAO- en VO-scholen als het SBO en (V)SO. De beleidsmedewerker heeft zicht op de politieke en 

sociale kaart in Dordrecht (of is bereid zich deze kaart eigen te maken) en inzicht in de taak, de organisatie en 

de werkwijze van het samenwerkingsverband en de relatie met scholen en schoolbesturen en de gemeente. 

De beleidsmedewerker heeft vaardigheid in het initiëren van projecten, het deelnemen aan projecten, is 

vaardig in het vertalen van inzichten naar adviezen, plannen en rapportages en in het beoordelen van de 

daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties. 

De beleidsmedewerker heeft de competenties om feiten en problemen in een breder verband te zien en 

onderkent verwantschappen van grotere omvang. 

De beleidsmedewerker kan buiten bestaande kaders denken en flexibele en creatieve oplossingen bedenken. 

Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een boeiende en veelzijdige functie in een interessant en beweeglijk speelveld. Inschaling en 

rechtspositie conform CAO-VO, schaal 11. De aanstelling zal zijn voor 0,6 FTE, in eerste instantie op tijdelijke 

basis voor de duur van een jaar. Na gebleken geschiktheid zal het dienstverband worden omgezet in een vast 

dienstverband. De aanstelling is bij het samenwerkingsverband. 

Selectieprocedure 

De sluitingstermijn van de sollicitatie is 25 januari 2019. De gesprekken vinden plaats gedurende de eerste 

week van februari 2019. Afhankelijk van de bevindingen tijdens deze gesprekken, zal een tweede 

gespreksronde worden georganiseerd. 

Geselecteerde kandidaten voeren een gesprek met de directeur-bestuurder en de huidige beleidsmedewerker. 

Referenties worden ingewonnen. De directeur-bestuurder maakt uiterlijk half februari 2019 de definitieve 

keuze bekend, waarna de benoeming met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden.  

 


