
Vacature Beleidsmedewerker 

Als beleidsmedewerker bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs heb je een 
informerende, initiërende, adviserende en ondersteunende rol in de voorbereiding, 
invoering en de uitvoering van het beleid passend onderwijs. 

Profiel 
De geschikte kandidaat: 

• heeft een academisch werk en denkniveau bij voorkeur vanuit de invalshoeken 
onderwijskunde, school- en/of organisatie psychologie 

• heeft ervaring met de gebieden passend onderwijs en de verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulpverlening; 

• kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau; 
• is conceptueel en communicatief sterk, heeft een vaardige “pen”; 
• heeft brede kennis van 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; 

• 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; 

• 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; 

• geeft kwaliteitsbeleid mede vorm; 
• creëert draagvlak voor beleid; 
• heeft de competenties om feiten en problemen in een breder verband te zien en onderkent 

verwantschappen van grotere omvang; 
• kan buiten bestaande kaders denken en flexibele en creatieve oplossingen bedenken binnen 

de  haalbare en realistische grenzen. 

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 zal het dienstverband worden omgezet in een vast dienstverband.  

Benoemingsgegevens:  
De aanstellingsomvang betreft 0,8-1,0 fte. Ingangsdatum 1 november 2022.  

 
Is dit jouw baan? Solliciteer! 
Beschrijf in jouw sollicitatie wat je kunt en wat je meebrengt. We zien jouw reactie graag 
tegemoet. Stuur je brief met motivatie en je curriculum vitae vóór 18 augustus naar 
jgadella@swvdordrecht.nl , onder vermelding van ‘sollicitatie beleidsmedewerker’.  

 
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 directeur-bestuurder, Johan Gadella (06 53213531). 
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