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1 Wie zoeken wij? 
De bestuurder van Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem (SWV De Eem) is ter versterking 

van het team op zoek naar nieuwe onderwijsondersteuners. Bent u die ervaren onderwijsprofessional op 

universitair werk- en denkniveau, die gedreven is om effectief bij te dragen aan de doelen van passend onderwijs? 

Schakelt u gemakkelijk tussen verschillende niveaus, bent u oplossingsgericht en verbindend, en bent u in staat om 

zowel praktisch door te pakken als op beleidsniveau te opereren?  

 

1.1 Ondersteuning in de onderwijspraktijk  
Als onderwijsondersteuner bent u namens het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt voor scholen. Dit 

betekent dat u veelvuldig extern op de scholen te vinden zal zijn. U wordt met een enorme diversiteit aan vragen 

geconfronteerd. Het samen met scholen zoeken naar passende oplossingen is u op het lijf geschreven. U weet wat er 

speelt in de scholen en u bent op de hoogte van de ondersteuningsstructuur. U bent in staat om door middel van 

handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en een analyse van de situatie te onderzoeken of er binnen de school 

passende ondersteuning kan worden geboden. Ten aanzien van de ontwikkeling van het handelingsgericht werken 

(HGW), kunt u zowel op individueel leerlingniveau als voor de school als geheel adviseren. Indien nodig brengt u 

externe expertise in. Met school en met ouders/verzorgers voert u op overeenstemming gericht overleg.  

 

Bij al deze activiteiten is effectieve afstemming op verschillende gesprekspartners onontbeerlijk, net zoals het 

kunnen schakelen tussen leerling-, groep-, school- en zelfs wijk niveau. U bent vaardig in het begeleiden van 

werkprocessen van onderwijsprofessionals. U adviseert zowel leerkrachten en intern begeleiders als 

onderwijsteams en schooldirecties. Naast uw begeleidende rol is het van groot belang dat u in staat bent om 

onafhankelijk tot oordeelsvorming te komen. U bent immers beslissingsbevoegd met betrekking tot toewijzingen.  

 

De werkzaamheden doen ook een beroep op uw brede theoretische kennis (van de ontwikkeling) van de 

vakgebieden orthopedagogiek, orthodidactiek en psychologie, en van het algemene terrein van leerlingbegeleiding. 

U bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het primair onderwijs en in de jeugdzorg. U heeft en ontwikkelt 

specialistische kennis van de relevante ontwikkelingen binnen de regio met betrekking tot inrichting, vormgeving en 

operationalisering van passend onderwijs, de zorgstructuur van het speciaal (basis)onderwijs en de sociale kaart van 

de regio. Desgevraagd bereidt u projecten en pilots voor en voert u deze uit. U coördineert en monitort de inzet van 

de onderwijsondersteuning door casussen te registreren en administratief te (laten) verwerken. Met het oog op 

continue kwaliteitsverbetering rapporteert u kwantitatief en kwalitatief aan de bestuurder.  

 

1.2 Samenwerken in een zeer professioneel team 
Behalve op de scholen werkt u als onderwijsondersteuner binnen het samenwerkingsverband samen in een 

professioneel, gedreven, collegiaal en multidisciplinair team, waarbinnen iedereen vanuit de eigen expertise 

bijdraagt aan professionele uitwisseling. Van u wordt een lerende houding verwacht, waarbij u zich niet alleen 

verantwoordelijk maakt voor uw eigen ontwikkeling, maar vanuit zowel uw inhoudelijke bijdrage als met inzet van 

uw procesvaardigheden ook voor die van het team als geheel. U maakt zich hiervoor verantwoordelijk en u bent 

analytisch, reflectief en constructief kritisch om samen tot het hoogst mogelijke niveau te komen. De betekenis van 

uw werk voor het onderwijs verliest u hierbij nooit uit het oog. 

 

1.3 Beleidsontwikkeling 
Als onderwijsondersteuner bent u ook medeverantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van het 

samenwerkingsverband. U participeert hiertoe in overleg met de bestuurder en de andere medewerkers. U voorziet 

de bestuurder van beleidsadviezen en u becommentarieert beleidsvoorstellen over ondersteuningsvoorzieningen. 

De effecten van het beleid evalueert u en ook hierover adviseert u de bestuurder. Vanzelfsprekend draagt u zorg 

voor het onderhouden en uitbouwen van een relevant en strategische netwerk.  
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2 Wie zijn wij? 
SWV de Eem is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen uit de gemeenten Amersfoort, Baarn, 

Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden, Soest (Soesterberg) en Woudenberg. Dit verband omvat 29 

schoolbesturen, zo’n 130 schoollocaties en circa 28.000 leerlingen. SWV de Eem is vooruitstrevend en heeft een 

hoog ambitieniveau wat betreft de zorg voor passend onderwijs voor iedere leerling binnen haar regio. De 

onderwijsondersteuners van SWV de Eem kenmerken zich door het doorlopend kunnen schakelen tussen vragen, 

oplossingen, verschillende partijen en abstractieniveaus. Ook kunnen ze zowel goed onafhankelijk als in 

teamverband functioneren. Verder zijn ze inzetbaar als generalist op de scholen en kunnen ze tegelijkertijd vanuit 

specifieke expertise bijdragen aan ontwikkeling binnen het samenwerkingsverband. 

 

 

3 Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature u aanspreekt en als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u als 

kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn. Bij voorkeur bent u 

orthopedagoog of heeft u een gedrag specialisatie. 

 

Het betreffen twee functies van bij voorkeur 1,0 fte (0,8 fte is bespreekbaar) in schaal 11 volgens de cao voor het 

primair onderwijs. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 12 april (voor kandidaten die ruimschoots voor het verlopen van de 

reactietermijn reageren) en 17 april. De selectiegesprekken met de benoemingsadviescommissie staan gepland op 

23 en 26 april. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 

Uw brief en cv kunt u versturen via het inschrijfformulier op www.vbent.org ter attentie van mevrouw P.R. Zwaal-

Arora onder vermelding van vacaturenummer 20180144.  

 

We zien uw reactie graag uiterlijk 15 april 2018 tegemoet. 

 

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/onderwijsondersteuners/
https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/onderwijsondersteuners/

