
 
 

Vacature Beleidsmedewerker 
 
Voor elk kind een passende plek in het onderwijs. Wil jij daar aan bijdragen? In Dordrecht zijn we 
elke dag hard bezig dit met elkaar vorm te geven. 
 
Het Samenwerkingsverband Passend Primair- en Voortgezet Onderwijs Dordrecht (SWV) is op zoek 
naar een beleidsmedewerker die de directeur-bestuurder en het team kan bijstaan in alle 
(beleids)zaken en de kwaliteitsontwikkeling van het SWV. Als beleidsmedewerker heb je een brede 
rol in de voorbereiding, invoering en uitvoering van het beleid rond passend onderwijs, zowel voor 
het primair als voor het voortgezet onderwijs.  
 
Jouw taak is veelzijdig: je bent zowel aanjager als uitvoerder, je adviseert en ondersteunt zowel in de 
voorbereiding als in de uitvoering van het beleid passend onderwijs van het SWV. Je houdt ervan om 
je te bewegen in verschillende kringen (scholen, jeugdzorg, gemeente, collega’s, schoolbesturen) om 
informatie op te halen en te brengen. Je speelt naast de ‘reguliere’ zaken een belangrijke rol in de 
kwaliteitsontwikkeling van het SWV. Behalve dat je een netwerker bent hou je ervan om zaken vast 
te leggen, af te maken, te monitoren en te rapporteren (kwaliteitsbeleid).  
 
Profiel 
De geschikte kandidaat: 
• heeft een academisch werk en denkniveau;  
• heeft bij voorkeur kennis en ervaring met passend onderwijs en de verbinding tussen onderwijs en         
         jeugdhulpverlening; 
• heeft verstand van en ervaring met kwaliteitsbeleid en -systemen in vergelijkbare context; 
• kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau; 
• kan zich mondeling en schriftelijk helder uitdrukken;  
• heeft zicht op de politieke en sociale kaart in Dordrecht (of is bereid zich deze kaart eigen te maken); 
• heeft vaardigheid en plezier in alle onderdelen van beleidsontwikkeling: initiëren, adviseren en 
 uitvoeren en regelt daarbij voldoende draagvlak bij de relevante stakeholders. 
 
Arbeidsvoorwaarden  
Inschaling en rechtspositie conform CAO-VO, schaal 12. De aanstelling zal zijn voor 0,8 – 1,0 fte, in 
eerste instantie op tijdelijke basis voor de duur van een jaar. Na gebleken geschiktheid kan het 
dienstverband worden omgezet in een vast dienstverband.  
 
Benoemingsgegevens:  
De aanstellingsomvang betreft 0,8 - 1,0 fte. Ingangsdatum zo spoedig mogelijk.   
 
Is dit jouw baan? Solliciteer! 
Naast je CV zien we in je brief graag terug wat je denkt bij te dragen en waarom. Stuur je brief met 
motivatie en je curriculum vitae vóór 21 november naar info@swvdordrecht.nl , onder vermelding 
van ‘sollicitatie beleidsmedewerker’. De gesprekken worden gehouden op woensdag 23 november in 
de middag.  
 
Meer informatie over ons samenwerkingsverband tref je aan op onze website 
http://www.swvdordrecht.nl/ www.swvdordrecht.nl   
 
Met vragen kun je terecht bij de interim directeur-bestuurder, Marie-Bernadette Schöpping  
T 06 11952733 


