VACATURE
Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 23.05 IJssel-Vecht
voert taken uit op het gebied passend onderwijs voor zo’n veertig VOen VSO-locaties in o.a. Zwolle, Raalte, Dronten en Kampen.
Wij zoeken een nieuw lid voor de Commissie Toewijzing.
De Commissie Toewijzing beoordeelt alle aanvragen voor een
toelaatbaarheidsverklaring die ingezet kan worden om te worden toegelaten tot het
voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Deze commissie bestaat uit drie
leden: een onafhankelijk voorzitter, een orthopedagoog-generalist en een tweede
deskundige.
Wie ben jij?
Aangezien er reeds een orthopedagoog-generalist zitting heeft in deze commissie
zoeken wij een tweede deskundige (0,2 fte) conform de WVO, een:

 academisch geschoolde GZ-psycholoog /
(School)psycholoog / Kinder- of Jeugdpsycholoog of
 academisch geschoolde Pedagoog of
 HBO-opgeleid maatschappelijk deskundige

Je bent thuis in de regio, hebt ervaring met het opstellen en interpreteren van
dossiers en zicht op de ondersteuningsstructuur in het voortgezet (speciaal)
onderwijs.
Hoe ziet deze functie eruit?
Je maakt gebruik van het online programma Kindkans om je voor te bereiden op de
wekelijkse vergadering. Deze voorbereidingen kunnen thuis plaatsvinden. De
commissie vergadert op dinsdag tussen ca.11.00 en 15.00 uur ten kantore van het
samenwerkingsverband in Zwolle. In drukke perioden wekelijks (april tot de
zomervakantie), buiten deze periode ca. eenmaal per twee weken.
Ter vergadering wordt tezamen besloten aan de hand van een dossier of de leerling
in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet
speciaal onderwijs of voor het praktijkonderwijs. De commissie geeft advies aan het
bestuur van het samenwerkingsverband over de TLV-verstrekking. De uitspraak van
de commissie is bindend.
De ingangsdatum is 17 augustus a.s. Het inhuur- of detacheringscontract wordt
aangegaan voor een half jaar, bij gebleken geschiktheid jaarlijks verlengd.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden op aanvraag.
Reageren?
Voldoe je aan de wettelijk verplichte opleidingseisen zoals vermeld én past deze
functie precies bij jou? Mail dan uiterlijk 24 mei a.s. jouw CV en korte motivering aan
Claudia van der Vegt, bestuurssecretaris: claudiavandervegt@swvvoijsselvecht.nl
ter attentie van het dagelijks bestuur SWV VO 23.05 IJssel-Vecht.
Meer informatie?
Kijk op https://www.swvvoijsselvecht.nl/ of bel voor info met Henk Keesenberg,
coördinator SWV: 06 – 519 26 723.

