Wij zoeken een ervaren maatschappelijk deskundige (20 tot 40 uur per week).
✓
✓
✓

Ben je communicatief vaardig, zorgvuldig en heb je een zelfstandige en flexibele werkhouding?
Vind je het leuk en uitdagend om samen met andere collega’s uit andere disciplines te werken?
Heb jij kennis van en ervaring met handelingsgericht werken?

Lees dan verder of deze baan jou enthousiast maakt.

Wie zijn wij?
Het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Amsterdam Diemen bestaat uit 42
schoolbesturen, 240 scholen voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, met
ruim 65.000 leerlingen in de gemeenten Amsterdam en Diemen. Het samenwerkingsverband is zowel
een netwerk- als een uitvoeringsorganisatie. In beide ‘organisaties’ hebben we verschillende
verantwoordelijkheden en rollen. Ons Ondersteuningsplan is hierin leidend.
De netwerkorganisatie
In onze rol als ondersteuner van de netwerkorganisatie hebben we de verantwoordelijkheid om samen
met de schoolbesturen en de scholen het Ondersteuningsplan uit te voeren. Samen met de partners
voor passend onderwijs (de ouders, gemeenten en de jeugdhulp) organiseren en bieden we
ondersteuning voor leerlingen. Het liefst op de basisschool, maar wanneer dat voor de leerling beter is
op het gespecialiseerd onderwijs. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een dekkend aanbod aan
onderwijsvoorzieningen, wat betekent dat we gezamenlijk zorgdragen voor voldoende passende
plekken.
De uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie werkt samen met ouders en onderwijs- en zorgpartners om zo snel als
mogelijk de ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart te brengen. Wanneer dat is gelukt, zoeken
we met ouders en school een geschikte school voor speciaal (basis)onderwijs. Als uitvoeringsorganisatie
zijn we formeel verantwoordelijk voor de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal
(basis)onderwijs. De onderwijsadviseurs en maatschappelijk deskundigen houden zich bezig met dit
proces. Verder bestaat het team uit een teamleider, expert autisme en twee experts voor medische- en
revalidatievraagstukken. De uitvoeringsorganisatie voert voor de gemeente Amsterdam ook de rol van
poortwachter dyslexie.
Ter ondersteuning aan beide ‘organisaties’ bestaat het team verder uit een secretariaat,
beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteit, coördinator thuiszitters, projectleider hoogbegaafde
leerlingen, communicatieadviseur, bureaumedewerker en een directeur-bestuurder.
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Wat ga je doen?
Je hebt als maatschappelijk deskundige als belangrijkste taak om samen met de onderwijsadviseur (een
orthopedagoog of psycholoog) tot een passend schooladvies te komen voor leerlingen die meer
ondersteuning nodig hebben dan de huidige schoolsetting aan de leerling kan bieden. Je beoordeelt de
ondersteuningsbehoeften van een leerling in de brede zin; onderwijs, sociale context en sociaal
emotionele ontwikkeling. Zo maak je de afweging over welke toelaatbaarheidsverklaring past.
Je onderhoudt het contact met ouders en de jeugdhulpverlening. Als het nodig is doe je sociaal
onderzoek. Het voeren van adviesgesprekken met de verschillende betrokkenen is een belangrijk
onderdeel van je werkzaamheden.

Wat breng je mee?
Jouw kwaliteiten komen in deze functie tot hun recht als:
▪ Je het leuk en uitdagend vindt om samen met andere collega’s te werken en samen met hen tot
een passend onderwijsadvies te komen. Ieder vanuit de eigen expertise en
verantwoordelijkheid.
Jij hebt:
▪ Kennis van en ervaring met handelingsgericht werken.
▪ Kennis van en ervaring met speciaal (basis)onderwijs en verschillende
jeugdhulpverleningsinstanties.
▪ Ervaring met diagnostiek en dossieranalyse, waarbij de informatie van ouders, school en de
hulpverlening centraal staat.
▪ Goede schriftelijke- en gespreksvaardigheden.
▪ Goede contactuele eigenschappen.
▪ Een zelfstandige en flexibele werkhouding.
▪ Minimaal een bij de functie passende en afgeronde HBO-opleiding en een paar jaar ervaring in
onderwijs en/of hulpverlening.
Registratie bij het SKJ is een pré.

Wat bieden we jou?
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor een jaar voor 20 tot 40 uur per week. Bij goed functioneren
kan de arbeidsovereenkomst worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Salariëring (schaal 10) en overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Primair Onderwijs. Je
komt in een gezellig team te werken, waarbij veel oog is voor elkaar en er regelmatig teamactiviteiten
worden georganiseerd. Het is mogelijk om deel te nemen aan begeleide intervisie en er is budget voor
scholing. Ook zijn er binnen het bedrijf deelfietsen en bijvoorbeeld een (gedeeld) sportabonnement.
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Meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marleen van Hulst
(maatschappelijk deskundige - 020-7237168, di-do-vr).
Voor vragen over de procedure en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Nina Willemse
(teamleider: 020 7237179).

Solliciteren!
Kun jij je vinden in het profiel van deze functie? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Je kunt je
motivatiebrief en CV per e-mail versturen naar Patrick Nuyens (bureaumedewerker –
p.nuyens@swvamsterdamdiemen.nl).
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