Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond is op zoek naar een:
Begeleider passend onderwijs A1 (consulent voor 0,6-1,0 FTE)
Het SWV PO IJmond is een samenwerkingsverband van twaalf schoolbesturen en 64 scholen met
ongeveer 16.000 leerlingen in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest.
In onze netwerkorganisatie streven wij er gezamenlijk naar dat ieder kind zich welkom voelt in onze
regio en hier kan profiteren van goed onderwijs. Passend onderwijs begint in het hart. Opdat elk kind
zich ontwikkelt en het gevoel heeft: ik hoor erbij, ik kan het en ik kan het zelf.
Wat vragen wij van jou?
Je bent in staat om ideeën aan te dragen voor de preventie van situaties, oplossingsgericht te
adviseren ten aanzien van ondersteuningsbehoeften, klassenmanagement, groepsdynamiek en
ondersteuningsstructuur. Je kunt je inleven in (on)mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven
en kunt kritische feedback geven. Je werkt vanuit de principes van handelingsgericht werken en kunt
handelingsgericht arrangeren. Je wilt werken als consulent die als generalist en verbinder gericht is
op het stimuleren van het proces van de ontwikkeling van passend onderwijs op de school. Je werkt
visie gestuurd en bent onderzoekend ingesteld.
Profiel
•
•

Je hebt ruime aantoonbare ervaring als leraar en intern begeleider of schoolleider en kent zo
de mogelijkheden van de basis en extra ondersteuning
Je kent de werkwijze en ondersteuningsmogelijkheden van instanties en organisaties in de
jeugdhulp, jeugdmaatschappelijk werk, CJG, GGD, etc. (sociale kaart).

Wij bieden:
•
•
•
•
•
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Een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving in een team met 9 consulenten 6
specialisten
Je werkt in een van de drie regioteams en denkt in jouw gebied samen met je collega’s,
scholen en ketenpartners mee over beleidsontwikkeling.
Volop mogelijkheden tot nadere professionalisering en scholing, zowel op teamniveau als op
individueel niveau;
Een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar, na goed functioneren zal deze
aanstelling overgaan in een aanstelling voor onbepaalde tijd;
Een goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring en rechtspositionele voorwaarden
conform de CAO-PO, maximaal schaal 11 (OOP).

Voor een volledige functiebeschrijving zie het Functieboek SWV PO IJmond (2019).
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Informatie
De complete functiebeschrijving van begeleider passend onderwijs A van SWV PO IJmond is op
aanvraag te verkrijgen, telefoon 0251-707510 of email: info@passendonderwijsijmond.nl .
Je kunt je motivatiebrief en CV versturen naar, of voor nadere informatie contact opnemen met
Peter Truijens, directeur-bestuurder van SWV PO IJmond, via bovenstaand emailadres en
telefoonnummer of via zijn mobiele nummer: 06 – 205 96 154
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