
 
 
 
 
 
 

 
 

Vacature Onderwijsspecialist  

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden heeft als doel een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen- en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat alle leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een 

zo passend mogelijke begeleiding en plaats in het onderwijs krijgen. Vanuit het expertisecentrum van het 

samenwerkingsverband heeft hiertoe elke school de beschikking over een deskundig kernteam dat de school 

ondersteunt bij het vormgeven van het passend onderwijs. Ons samenwerkingsverband omvat 10 

schoolbesturen met ruim 45 basisscholen en het speciaal(basis) onderwijs samen voor meer dan 12.300 

leerlingen in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

Het samenwerkingsverband zoekt voor het schooljaar 2020-2021 een onderwijsspecialist om het team voor de 

duur van dit schooljaar te versterken. De werktijdfactor is bespreekbaar tussen 0,6 en 1,0 FTE. Bij goed 

functioneren kan een vaste aanstelling tegemoet worden gezien. 

De functie van onderwijsspecialist: 

De onderwijsspecialist is als lid van het kernteam verbonden aan een aantal scholen. Hij/zij is betrokken bij het 

gehele proces van inhoudelijke voorbereiding tot en met de toewijzing en vormgeving van een extra onderwijs-

ondersteuningsaanbod. Hij/zij verzorgt in dat kader ambulante schoolbegeleiding, waarin observatie, het geven 

van handelingsgerichte adviezen, samenwerking en overleg met professionals in onderwijs en jeugdhulp 

kerntaken zijn.   

Wij vragen van sollicitanten: 

• In het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid aangevuld met relevante opleiding(en) en expertise 

op het gebied van onderwijs-ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zoals master (S)EN, IB 

• Begeleidingservaring in het (speciaal) onderwijs 

• Flexibele werk- en denkhouding, zelfstandig, zelfsturend en dienstverlenend 

• Administratieve en communicatieve vaardigheid; tactische en verbindende teamspeler kunnen zijn. 

• Vaardigheid in het coachen en begeleiden van intern begeleiders en leraren 

 

Wij bieden: 

Een deskundig en enthousiast team van orthopedagogen en onderwijsspecialisten, goede arbeidsvoorwaarden, 

professionele ontwikkelingsmogelijkheden en beloning volgens de CAO PO S11. 

Indien je interesse is gewekt, stuur dan voor 20 april je motivatiebrief en CV aan de sollicitatiecommissie t.a.v. 

mevrouw C.Hebels. Contactadres: m.jaspers@swvdrechtsteden.nl.                                 

Kijk voor aanvullende informatie op www.swv-drechtsteden.nl of neem voor een toelichting op de vacature 

contact op met Carla Hebels (sectordirecteur), telefoonnummer 06-13961027. 
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