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Wij zoeken een enthousiaste collega (32-40 uur per week). 

▪ Heb jij kennis van en ervaring met handelingsgericht en oplossingsgericht werken en adviseren? 

▪ Ben jij die ervaren onderwijsadviseur met ervaring in en kennis over het reguliere en speciale 

(basis)onderwijs? 

▪ Ben je communicatief vaardig, zorgvuldig en heb je een zelfstandige en flexibele werkhouding? 

▪ Durf jij buiten de lijntjes te kleuren als dat nodig is en te doen wat nodig is in het belang van 

een kind? 

 

Lees dan verder of deze baan jou enthousiast maakt. 

Wie zijn wij? 
Het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Amsterdam Diemen heeft een omvang van 42 

schoolbesturen, 250 scholen voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, met 

ruim 65.000 leerlingen in de gemeenten Amsterdam en Diemen. Ons samenwerkingsverband is zowel 

een netwerk- als een uitvoeringsorganisatie. Ons ondersteuningsplan is leidend voor onze plannen en 

ambities.  

 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen werkt volgens het schoolmodel. 

Binnen dit model krijgen de scholen ondersteuningsmiddelen om een brede basis aan ondersteuning te 

organiseren binnen de school, en waar nodig extra ondersteuning in te kopen. Als de leerkracht en de 

intern begeleider er ondanks die extra ondersteuning niet uitkomen, roepen ze de hulp in van het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan dan aansluiten bij het ondersteuningsteam en 

maakt daar onderdeel van uit. Zo’n team bestaat in ieder geval uit de leerkracht, intern begeleider, 

ouders (en het kind), een onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband en indien nodig een 

deskundige vanuit het S(B)O en/of bijvoorbeeld een ouder- en kindadviseur. 

Wat ga je doen? 
Als onderwijsadviseur ben je het vaste aanspreekpunt voor de (aan deze werkwijze deelnemende) 

scholen binnen een regio van Amsterdam en heb je een belangrijke rol als onderwijskundig expert. Je 

werkt handelings- en oplossingsgericht en altijd vanuit het perspectief van de leerling.  

 
▪ Je belangrijkste taak is om tot een passend onderwijsaanbod voor een leerling te komen. Dit 

doe je geregeld in nauwe samenwerking met je collega maatschappelijk deskundige. Ieder 

vanuit de eigen expertise en verantwoordelijkheid. 

▪ Je voert alleen of samen met een maatschappelijk deskundige gesprekken met diverse 

betrokkenen, waaronder altijd ouders en de school om de onderwijs-/ondersteuningsbehoefte 

van een leerling optimaal in beeld te brengen.  

▪ Je verzamelt waar nodig aanvullende informatie over een leerling. Dat doe je bijvoorbeeld door 

het uitvoeren van een schoolobservatie, contact met jeugdhulpverleningsinstantie of contact 

met relevante personen uit het zogenaamde ‘derde milieu’ (sportclub, naschoolse opvang). 

▪ In de ondersteuningsteams bekijk je steeds wat de onderwijsbehoefte van het kind is en hoe 

daar zo goed mogelijk aan tegemoet gekomen kan worden binnen de mogelijkheden die er zijn. 

Dit bespreek je in de gesprekken met ouders en school (en eventueel andere betrokkenen). Het 

traject kan uitmonden in een TLV-aanvraag, maar dat hoeft niet zo te zijn. 

https://www.swvamsterdamdiemen.nl/over-ons/belangrijke-documenten/ondersteuningsplan
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Wat breng je mee? 
▪ Je bent een sterke verbinder en goed in staat om de dialoog open te houden en waar nodig de 

voorwaarden voor een respectvol gesprek te scheppen en bewaken; 

▪ Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met handelingsgericht werken (HGW), 

oplossingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren (HGA) op niveau van het 

samenwerkingsverband, school, individuele leerlingen, ouders en leerkrachten; 

▪ Je hebt aantoonbare kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek, systemisch werken en denken, 

kan kennis en ervaring van betrokken (zorg)professionals betrekken bij de totstandkoming van 

een verklarend beeld; 

▪ Je bent een teamspeler en investeert in jezelf en het team door middel van kennisdelen, 

scholing en intervisie; 

▪ Je hebt de vaardigheden die passen bij de dynamische praktijk van het primair onderwijs en het 

lef om samen met de betrokkenen te kijken naar wat mogelijk en nodig is.  

▪ Je hebt een zelfstandige en flexibele werkhouding. 

▪ Je hebt een afgeronde universitaire (master) opleiding (ontwikkelings)psychologie, 

orthopedagogiek of (school)psycholoog; bij voorkeur met de basisaantekening 

psychodiagnostiek. 

▪ Pluspunten: je kan tevens als consulent ingezet worden (voor meer algemene adviesvragen) of 

gevraagd worden presentaties te geven. 

 

Wat bieden we jou? 
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor een jaar voor 32-40 uur per week met uitzicht op een vaste 

aanstelling. Salariëring (schaal 11) 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.  

Meer weten? 
Voor vragen over de functie, procedure en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Nina 

Willemse (teamleider, n.willemse@swvamsterdamdiemen.nl, 020-7237179). 

Solliciteren! 
Als je interesse hebt in deze functie, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Stuur je 

motivatiebrief en CV per e-mail naar Patrick Nuyens (bureaumedewerker, 

p.nuyens@swvamsterdamdiemen.nl). We laten je dan zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen twee 

weken – weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. 
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