Praktijkstage kwantitatief onderzoek SWV Passend Onderwijs IJmond PO
Passend Onderwijs IJmond is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio NoordHolland. Alle twaalf schoolbesturen voor scholen van (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs
(voormalig cluster 3 en 4) in de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen en Uitgeest, zijn
aangesloten. Dit betreft in totaal 66 scholen met bijna 16.000 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Ons kantoor delen wij met SWV VO Midden Kennemerland en is gevestigd in Beverwijk.
Passend onderwijs is goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij wat kinderen nodig hebben om verder
te komen in hun ontwikkeling. Het SWV PO IJmond wil dat voor ieder kind zo dicht mogelijk bij huis
realiseren, ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Geen enkel kind mag thuiszitten.
Om dat waar te maken werken de scholen in ons samenwerkingsverband intensief samen met ouders,
met gemeenten en met tal van organisaties (CJG en Jeugdmaatschappelijk werk (JMW), en
organisaties in de jeugdhulp/jeugdzorg).
Er zijn onlangs verschillende initiatieven ontwikkeld voor het optimaliseren van het dekkend aanbod
binnen onze regio. Zo zijn er 2 praktijkklassen gestart die ook toegankelijk zijn voor leerlingen van
andere scholen in de buurt, kunnen coaches vanuit de internationale taalklas advies geven ten aanzien
van NT2 en trauma op scholen in de regio die daarom vragen. Leerkrachten van de school voor
hoogbegaafde leerlingen gaan hun kennis delen om er zo aan toe bij te dragen dat de aanpak voor
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ook in de school thuisnabij georganiseerd kan worden.
Het huidige ondersteuningsplan is geschreven voor de planperiode van 2016-2020. De publieksversie
is beschikbaar via: https://passendonderwijsijmond.nl/documenten/overigedocumenten/publieksversie-ondersteuningsplan-onder-constructie/133-ijmond-ondersteuningsplanpublieksversie-27022017-def/file
Het jaarverslag van 2017 is hier te vinden: https://passendonderwijsijmond.nl/documenten/financieelen-bestuurlijk/221-samenvatting-jaarverslag-2017-swv-po-ijmond/file
Wij zoeken een stagiair(e) voor het doen van onderzoek naar gegevens die wij hebben opgehaald bij
onze 65 scholen.
Het gaat om het analyseren van een enquête over de tevredenheid over het SWV en informatie die
door de scholen zijn beschreven in hun schoolondersteuningsprofielen. Daarnaast kunnen we gebruik
maken van de verantwoording van de inzet van het ondersteuningsbudget en het aantal verwijzingen
naar S(B)O.
Graag willen wij zien of er een correlatie bestaat tussen de verschillende gegevens.
Wil jij ons hierbij helpen?
Afspraken over de beschikbaarheid maken we in overleg.
Neem contact op met Peter Truijens, directeur-bestuurder van het SWV PO IJmond
M: 06 20 59 61 54

