Vacature Coördinator Doorlopende schoolloopbanen
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht zet zich in om voor de regio Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vianen passend
onderwijs te organiseren. De ongeveer 10.000 leerlingen die in deze regio middelbaar onderwijs volgen hebben recht op een plek die bij hen past en
die het beste in hen naar boven haalt. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het opstellen van het ondersteuningsplan voor de regio,
het vaststellen van toelaatbaarheid bij aanmelding voor VSO, advies aan scholen over ondersteuningsbehoeften en het verdelen van de
ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen.
De VO scholen binnen het samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht willen soepele overgangen realiseren tussen PO/VO en VO/MBO. Daarvoor
zoeken de schoolbesturen een coördinator doorlopende schoolloopbanen. De rol is tweeledig gericht op de aansluiting Primair met Voortgezet
onderwijs en de aansluiting Voortgezet onderwijs met Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs. Voor de POVO procedure is een werkgroep actief die
onder aanvoering van de coördinator een inhoudelijke verbeterslag gaat realiseren in de samenwerking tussen het PO en VO. Ten aanzien van de
overstap VO/MBO vertegenwoordigt de coördinator de regio’s Zuid Utrecht, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht als lid van het projectteam de
Overstap in het kader van de Schoolwerktagenda. Als coördinator organiseer je jaarlijks 5-6 bijeenkomsten voor decanen in de genoemde regio’s
rondom LOB. Je werkt bij het Samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht in Nieuwegein. Je werkt nauw samen met de managementassistent die de
administratieve ondersteuning voor de POVO werkgroep uitvoert en de helpdeskrol voor scholen gedurende het aanmeldproces vervuld. Je hebt een
verbindende rol en werkt pro-actief aan beleidsontwikkeling en visievorming op het gebied van soepele schoolloopbanen. We zoeken daartoe een
Coördinator schoolloopbanen Zuid-Utrecht (0,4 fte)
Je rol
POVO werkgroep:
het (jaarlijks) opstellen van een (standaard) werkwijze en tijdlijn in zaken die moeten worden opgepakt bij de overgang van leerlingen van
PO naar VO;
Regionale afstemming over de aanmeldprocedure, ook voor VSO;
het vertalen van deze werkwijze in een handzame documenten en stukken voor de website (o.m. een presentatie die groep 8 leerkrachten
in het PO kunnen gebruiken);
het ondersteunen van leerkrachten (zonder hun taak over te nemen) door vragen te beantwoorden en suggesties te doen;
het organiseren van de jaarlijkse PO/VO bijeenkomst;
Overstap MBO:
Deelname aan de overleggen PDTO
Organisatie 5-6 bijeenkomsten decanen
Inrichten overstaptafels warme overdracht
Periodieke terugkoppeling aan schoolbesturen en SWV van de drie regio’s
Ondersteun en van het bestuurlijk overleg in:
het voeren van de goede discussie ten aanzien van relevante aansluitingsthema’s. Dit door het overleg over deze thema’s mee voor te
bereiden en daartoe onderzoek te doen naar wat er al gebeurd, wat gewenst is, wat mogelijk is, et cetera;
bijdragen aan beleidsontwikkeling op het gebied van doorlopende schoolloopbanen;
analyse van aanmeldingen en plaatsingssucces;
het beschrijven van een visie;
Uitwerken van een verbeterplan voor activiteiten ten behoeve van doorlopende schoolloopbanen
Je competenties
ervaring in het (funderend) onderwijsveld, bij voorkeur met aansluitingsvraagstukken;
goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
kan schakelen tussen uitvoerend en bestuurlijk niveau;
ervaring in het projectmatig werken en procesmatig denken;
enthousiast en toegankelijk;
inhoudelijk betrokken om het beste voor leerlingen te bereiken;
resultaatgericht en analytisch;
is proactief.

Het aanbod
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Inschaling conform CAO VO schaal 10-11 afhankelijk van ervaring.
Solliciteren
Stuur uw cv en motivatie naar de management assistent José van der Veer, j.vanderveer@swv-zuidutrecht.nl, t.a.v. M. de Jager.
Voor extra informatie zijn we bereikbaar tussen 17 augustus en 22 augustus. i.v.m. de zomervakantie.

