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Het samenwerkingsverband VO 23.05 IJssel-Vecht streeft naar meer 

inclusief onderwijs. Regulier als het kan en speciaal als het moet. Eén van de 

taken van het SWV is het behandelen van aanvragen voor TLV’s 

(toelaatbaarheidsverklaringen) voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en 

Praktijkonderwijs en de arrangementen VSO en TRAVO. Overige taken zijn 

het voorkomen van thuiszitters en verdelen/inzetten van de middelen 

passend onderwijs. Deze regio omvat elf gemeenten; alle VO- en VSO-

locaties gesitueerd in de elf gemeenten zijn aangesloten bij het SWV.  

 

Met ingang van 1 augustus 2022 zal het SWV ook vorm en inhoud geven aan het 

ouder- en jeugdsteunpunt. Dit steunpunt komt voort uit één van de 

verbetermaatregelen uit de landelijke evaluatie van passend onderwijs.  

 

Voor ons samenwerkingsverband zijn we per 1 april 2022 op zoek naar een  

beleidsadviseur 
 
 
P R O F I E L S C H E T S 
 
De beleidsadviseur is tevens voorzitter van de Commissie Toewijzing.  
Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het opzetten van het ouder- en jeugdsteunpunt. 
Hij/zij zal in afstemming met de bestuurssecretaris en de consulent van het primair 
onderwijs bijdragen aan de bemensing van het steunpunt. 

• Het betreft een aanstelling van 0,6 fte 

• Indicatie inschaling CAO VO salarisschaal 11  

• Detachering of externe inhuur 

• Aanstelling per 01/04, voorzitterschap CT per 01/08 

• Werkdagen en thuiswerk in overleg 
 
Welke verwachtingen hebben we van de beleidsadviseur ? 

• is zeer goed thuis in wet- en regelgeving op het gebied van passend onderwijs 
(o.a. WVO en de WEC), in het bijzonder de wettelijke taken op het gebied van 
zorgplicht en toelaatbaarheid 

• heeft ervaring met het analyseren van dossiers 

• heeft bij voorkeur ervaring in een commissie toelaatbaarheid passend onderwijs 

• is academisch geschoold en voldoet aan één van de deskundigheidseisen 
vanuit de regelgeving 

• heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met juridische procedures inzake 
bezwaar en beroep tegen TLV’s 

 
Wat zijn zoal de werkzaamheden van de beleidsadviseur ? 

• uitvoering geven aan de wettelijke taken m.b.t. het verstrekken van 
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)  

• procesbewaking op de procedures m.b.t. aanvragen en toekennen van de 
TLV’s VSO en praktijkonderwijs en arrangementen 

• voorzitten van fysieke en online CT-vergaderingen 

• afhandelen van acties en besluiten voortvloeiend uit CT-vergaderingen 

• op beleidsniveau scholen en besturen adviseren m.b.t. onderwijsondersteuning. 

• opstellen van (half)jaarverslagen 
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• Het opzetten van een steunpunt voor ouders en jeugdigen (conform de richtlijn 
voor het steunpunt) 

• Het fungeren als vraagbaak en consulent bij het steunpunt 

• Informeren, steunen en signaleren 
 
Wie ben jij en wat moet je kunnen? 

• Kan goed omgaan met mogelijke tegenstrijdige belangen 

• Beheerst goede gesprekstechnieken en heeft het vermogen te de-escaleren 

• Is adviesvaardig en zoekt binnen regelgeving naar creatieve oplossingen 

• Neemt initiatief, is controlerend en is resultaatgericht  

• Kan samenwerken, heeft een bindend vermogen, maar durft ook positie te 
nemen  

• Een brede kennis van orthopedagogiek / orthodidactiek / psychologie en 
leerlingbegeleiding is een pré. 

• Je bent leergierig, flexibel en hebt zelf-reflecterend vermogen en veerkracht; 
en verder: 

• Kennis van het voortgezet onderwijs, bij voorkeur ook van primair en/of speciaal 
onderwijs 

• Voldoende kennis van de zorgstructuur in de scholen  

• Bij voorkeur ook bekend met  passend onderwijs en/of jeugdhulpverlening 

• Kennis van de Leerplicht- en kwalificatiewet is een pré 
 
Wat is je formele positie als beleidsadviseur ? 

• de beleidsadviseur valt onder het DB van het SWV 

• de onderwijsregisseur SWV heeft mandaat van het DB om de beleidsadviseur 
aan te sturen 

• de beleidsadviseur legt verantwoording af aan de onderwijsregisseur 
 

Specifiek m.b.t. steunpunt voor ouders en jeugd. 
De samenwerkingsverbanden hebben de taak gekregen een steunpunt voor ouders en 
jeugd te realiseren dat: 

• Samen met ouders en jeugdigen is ingericht 

• Toegankelijk is voor ouders en jeugdigen 

• Nauw samenwerkt en opgezet is met of in aansluiting op ervaringsdeskundige 
jeugdige en ouders en/of ouder- en jeugdinitiatieven in de regio 

• Onafhankelijk werkt 

• Gevalideerde en objectieve informatie te verstrekken over passend onderwijs in 
de regio en de rechten en plichten van ouders, jeugdigen, scholen en SWV 

• Ouders en jeugdigen ondersteunt bij hun vragen over alle facetten van passend 
onderwijs 

• Ervaringen van ouders en jeugdigen inbrengt in de beleids- en 
praktijkontwikkeling van passend onderwijs in de regio. 

 
 


