ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG
BETROKKEN – HANDELINGSGERICHT – KRACHTIG

ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE
Vanuit de visie op de doorlopende ontwikkellijn PO-VO zoeken de Samenwerkingsverbanden Primair
Onderwijs Noord-Limburg en Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg in gezamenlijkheid een onafhankelijk
deskundige. Wij werven een WO-gediplomeerd (ortho)pedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog of psycholoog.
Voor deze rol worden GZ-psychologen nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Organisatie: Samenwerkingsverband PO en Samenwerkingsverband VO Noord-Limburg
Locatie: Venlo
Betrekkingsomvang: 0,7 fte
Ingangsdatum: 1 augustus 2021

DE FUNCTIE
Het Samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak het besluit te nemen over de toelaatbaarheid van de
leerling tot het speciaal basisonderwijs (SBO), (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO en praktijkonderwijs
(PrO). Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog of (GZ)psycholoog met ervaring en/ of kennis in het SBO,
(V)SO en/of PrO. Kennis van de werkwijze van Samenwerkingsverbanden is een pré.
Je bent de formele deskundige in de zin van de Wet passend onderwijs. Je onderzoekt en analyseert
voorliggende casuïstiek en je geeft formeel advies. Je bewaakt de procesgang en draagt zorg voor de
benodigde administratie. Je opereert onafhankelijk van de scholen/ schoolbesturen. Je hebt een
helikopterview over alle mogelijkheden binnen het onderwijs. De onafhankelijke deskundige maakt
onderdeel uit van de adviescommissie toelaatbaarheid. Je werkt voor 0,4 fte in opdracht van de directeurbestuurder van het SWV PO en voor 0,3 fte in opdracht van de directeur van het SWV VO.

In deze rol heb je de volgende taken:
- Het kunnen analyseren en beoordelen van aangeleverde dossiers op basis van de daarvoor opgestelde
handelingsgerichte criteria;
- Het afgeven van een gemotiveerd deskundigenadvies over de toelaatbaarheid van de leerling tot een
school voor SBO, (V)SO en PrO volgens de wet- en regelgeving passend onderwijs;
- Het adviseren over maatwerktrajecten voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft;
- Het voeren van ronde-tafel-gesprekken (RTO) met ouders en leerlingen, onderwijsprofessionals,
jeugdzorg, leerplicht en andere professionals, al dan niet met je collega-deskundigen van de
adviescommissie toelaatbaarheid.
- Het meedenken en adviseren inzake het optimaliseren van de werkprocessen met betrekking tot de
ondersteuningstoewijzing.

WIE ZIJN WIJ?
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Limburg heeft een omvang van 16 schoolbesturen
bestaande uit 102 basisscholen; 7 scholen voor speciaal basisonderwijs; 6 scholen, waarvan één mytylschool,
voor speciaal onderwijs; met ongeveer 21.000 leerlingen in de 8 gemeenten Mook & Middelaar, Gennep,
Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel & Maas, Venlo en Beesel.
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs-Noord Limburg heeft een omvang van 5 schoolbesturen
bestaande uit 8 scholen voor regulier voortgezet onderwijs en 4 scholen voor speciaal voortgezet onderwijs;
met ongeveer 11.000 leerlingen in de 4 gemeenten Horst aan de Maas, Peel & Maas, Venlo en Venray.

WAT VRAGEN WIJ?
Van de kandidaten verwachten we dat ze beschikken over:
- Universitair denk- en werkniveau (o.a. aantoonbare bevoegdheid);
- Brede theoretische en specialistische kennis met betrekking tot leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften in het primair en voortgezet onderwijs;
- Kennis van de zorgstructuur / zorgbeleid en opdracht van de Samenwerkingsverbanden;
- Kennis van en ervaring met indicatiestelling en het opstellen van deskundigenadviezen voor het speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en/of praktijkonderwijs;
- Hierbij werken vanuit hanteerbare criteria voor toelating en volgens transparante procedures;
- In staat zijn zelfstandig te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken;
- Flexibiliteit in werkuren in verband met de piekbelasting;
-

Je staat stevig in je schoenen, bent proactief en gericht op samenwerking;
Je bent praktisch en handelingsgericht van aard, je werkt oplossingsgericht;

-

Hierbij ben je in staat om goed te luisteren en vindt de aansluiting in het gesprek op alle niveaus (scholen,
leerlingen en ouders);

-

Je bent tevens een “critical friend” en schuwt niet om in het belang van de leerling grenzen te trekken.

Verder verwachten we:
- Aantoonbare onafhankelijkheid van de scholen/ schoolbesturen in de Samenwerkingsverbanden van
Noord-Limburg;
- Aantoonbare werkervaring op het vakgebied van leerlingenzorg in het primair en voortgezet onderwijs;
- Kennis hebben van (het aanvragen en toekennen van) onderwijsarrangementen is een pré.

Praktische informatie en procedure
De betrekkingsomvang is 0,7 fte (0,4 fte voor het SWV PO en 0,3 fte voor het SWV VO). Een ZZP-constructie
heeft de voorkeur. Het betreft een tijdelijke opdracht voor een jaar, met uitzicht op een langdurige
overeenkomst.
Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u sturen via het secretariaat van de beide Samenwerkingsverbanden
c.nabben@swvpo.nl .
Te bereiken onder telefoonnummer 077-8510103/ 06-42090535
De gesprekken zullen plaatsvinden in Venlo. Wij nemen de corona-voorzorgsmaatregelen in acht.
Belangrijke data:
Sluitingsdatum: 20 mei 2021
Eerste gesprekken met kandidaten: 3 juni 2021
Tweede gesprekken met kandidaten: 10 juni 2021

Meer informatie over de Samenwerkingsverbanden is te vinden op de websites www.swvpo.nl en
vo.passendonderwijsnoordlimburg.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mw. Y. Thijssen, directeur-bestuurder SWV PO, y.thijssen@swvpo.nl of 077-8510103
Mw. I. Dewael, directeur SWV VO, ilsedewael@swvvo3101.nl of 077- 077-3519284

