Profiel Projectleider
Context
Op 1 januari 2019 is de regeling voor ‘begaafde leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs’ gepubliceerd. De minister kan door middel van deze regeling subsidie verstrekken
aan een samenwerkingsverband. Doel van de subsidie is om, extra ondersteuning aan te
bieden aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid die niet voldoende hebben aan het
aanbod in het reguliere onderwijs, voor zover de extra ondersteuning niet onder de
voorzieningen voor de basisondersteuning valt. Samenwerkingsverbanden konden in
samenwerking met andere partners tot 31 maart een activiteitenplan en financiële
onderbouwing indienen.
Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen PO heeft deze subsidie aanvraag ingediend
en heeft hierbij nauw samengewerkt met het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen VO.
Ook is tijdens de periode van het opstellen van de subsidie een kernteam ingericht met als
doel om mee te denken over de inhoud van de aanvraag. Het kernteam bestond uit
betrokkenen uit het Amsterdamse onderwijsveld, zowel uit regulier als speciaal onderwijs en
specialisten vanuit het huidige aanbod aan hoogbegaafde leerlingen. De gemeente Amsterdam
was ook vertegenwoordigd in het kernteam.
Er is voor de komende vier jaar een bedrag beschikbaar van € 375.650,- per jaar naast een
zelfde bedrag aan co-financiering, dat in natura wordt ingezet Om zorg te dragen voor een
goede uitvoering van het activiteitenplan wordt voor de eerste twee jaar een projectleider
gevraagd voor maximaal 20 uur per week. De standplaats van de projectleider is het
samenwerkingsverband PO.
Er zijn drie hoofdlijnen weergegeven in de aanvraag:
 Overgang PO-VO
o De overgang van PO-VO voor leerlingen met een extra aanbod binnen het PO
o Een onderzoek naar een ‘tussenvoorziening’ voor een specifieke doelgroep
leerlingen van het PO
 Onderzoek naar en komen tot een passend aanbod voor dubbelbijzondere leerlingen
 Expertise ontwikkeling binnen het onderwijs / netwerkvorming.
Resultaatgebieden projectleider
1. Draagt zorg voor het realiseren van de onderdelen uit het activiteitenplan
a. Stelt een jaarplan en specifieke begroting per jaar op
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b. Plant en voert de overleggen met het kernteam
c. Plant en voert de overleggen met het SWV VO ten aanzien van de doorgaande lijn
d. Plant en voert overleggen met de betrokkenen ten aanzien van de twee uit te
zetten onderzoeken
e. Is aanspreekpunt voor externe organisaties die betrokken zijn bij onderzoek of
uitvoering
f. Voert bilateraal overleg met directeur-bestuurder van het SWV PO over de
voortgang
g. Geeft inzicht en bereidt besluitvorming voor ten aanzien van de gremia die bij het
SWV PO betrokken zijn (o.a. schoolbestuurlijk overleg, de Algemene
Ledenvergadering)
2. Betrokkenheid bij de inhoud en opzet van het programma
a. Verantwoordelijk voor de uitwerking van de inhoudelijke lijnen van de
subsidieaanvraag
b. Neemt het voortouw bij de voorbereiding en de opzet van de netwerkvorming in
de stad op het gebied van hoogbegaafdheid
c. Spin in het web voor alle bij de activiteiten betrokken partijen
3. Communicatie
a. Draagt zorg voor het actief communiceren over de voortgang van het project
richting alle betrokken groepen
b. Onderhoudt contacten met besturen, directies en IB-ers van scholen, de gemeente
en het SWV VO
c. Geeft toelichting op de activiteiten, indien noodzakelijk voor geïnteresseerde
partijen
d. Onderhoudt de contacten met het ministerie, de NRO
4. Overige werkzaamheden
a. Meewerken aan onderzoek vanuit het NRO dat onderdeel is vanuit de subsidie
aanvraag
b. Deelname aan landelijke netwerkdagen (onderdeel vanuit de subsidie).
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Beslist over / bij:
Activiteiten uit het jaarplan, inzet HB specialisten
Kader:
De subsidieaanvraag, het jaarplan van het SWV en de jaarplannen vanuit het activiteitenplan,
de begroting van het SWV op onderdeel van HB en de begroting vanuit het activiteitenplan.
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Verantwoording:
Aan de directeur-bestuurder van het SWV PO
Kennis en vaardigheden









Opleidingsniveau HBO+
Kan draagvlak creëren en specialisten aansturen
Kennis van het (Amsterdamse) primair onderwijs
Kennis van het speciaal onderwijs is een pré
Kennis van de doelgroep (hoog)begaafde leerlingen
Vaardigheden in het voeren van overleg met besturen, directies van scholen, ouders
en overige betrokkenen.
Goede communicatieve en adviserende vaardigheden
Ervaring met projectmatig werken

Contacten
Onderhoudt contacten met:
 het kernteam / expertisenetwerk van specialisten
 de kwaliteitscommissie van het SWV om de voortgang te bewaken
 besturen om op de hoogte te blijven van actuele situaties, te informeren en overleg te
voeren
 directies van scholen om te informeren en overleg te voeren over voortgang
 externe partijen, gemeente en onderzoeksinstellingen
 landelijke netwerkpartners op HB-gebied.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden
 Wij zoeken een kandidaat in schaal 11. Het salaris ligt tussen de € 2.499,- en € 4.621,afhankelijk van je opleiding en ervaring bij een fulltime aanstelling, bij een parttime
aanstelling naar rato.
 Wij bieden een aanstelling voor 20 uur per week
 Het is een aanstelling voor bepaalde tijd. Het gaat om één jaar met de intentie tot
verlengen met een jaar. Startdatum is 1 januari 2020 of zoveel eerder als mogelijk.
Reactietijd
 Wij ontvangen graag uw reactie voor 20 september, voorzien van motivatiebrief en CV.
Vervolgens zullen er twee gespreksrondes plaatsvinden.
 Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Annerose Groot via
a.groot@swvamsterdamdiemen.nl
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