Kwartiermaker HB 0,6 fte

Periode 1-1-2022 tot 1-8-2022

Brabantse Wal VO is een samenwerkingsverband passend onderwijs waarin 8 schoolbesturen en 13
scholen in de regio West Brabant nauw samenwerken om de doelstellingen van passend onderwijs
te realiseren.
Het samenwerkingsverband investeert zo veel mogelijk in de basis waardoor steeds meer leerlingen
adequaat kunnen worden begeleid in de reguliere scholen. Voor die leerlingen waar dat niet of nog
niet lukt hebben we uitstekende voorzieningen ingericht waar de leerlingen, al dan niet korttijdelijk,
passende ondersteuning krijgen.
Op de vier havo/vwo scholen in ons samenwerkingsverband wordt al extra geïnvesteerd om meerof hoogbegaafde leerlingen passende ondersteuning te bieden. Ondanks deze basisondersteuning is
er de wens om een bovenschoolse expert aan te trekken die de scholen verder gaat ondersteunen
en gaat onderzoeken welke behoeften en mogelijkheden er bestaan om op één van de scholen een
bovenschoolse voorziening in te richten.
Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO is daarom op zoek naar een initiatiefrijke kwartiermaker
met als aandachtsgebied meer- en hoogbegaafdheid die van 1 januari 2022 tot 1 augustus 2022
1)
2)
3)
4)

onderzoek gaat doen en voorwerk gaat verrichten voor een mogelijk in te richten
voorziening voor hoogbegaafde leerlingen met een complexe hulpvraag;
op verzoek van de reguliere scholen de docenten met meer- en hoogbegaafde leerlingen
gaat ondersteunen;
de scholen op verzoek adviseert bij de inrichting van hun onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen;
als kartrekker het netwerk van hoogbegaafdheidsexperts in de scholen aanstuurt.

Hij of zij is in staat om:
- onafhankelijk, kritisch en analytisch te denken;
- zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek te doen naar wensen en mogelijkheden om een
voorziening voor hoogbegaafde leerlingen in te richten;
- gevraagd en ongevraagd advies te geven op bestuursniveau, schoolniveau en casusniveau;
- de dialoog over meer- en hoogbegaafde leerlingen aan te gaan met samenwerkingsverband,
scholen en partners;
- nauw samen te werken met de transfercoaches van het samenwerkingsverband;
- in teamverband invulling te geven aan de positie van passend onderwijs in de regio;
- onafhankelijk van de scholen te opereren.
Hij of zij beschikt over:
- actuele kennis van het onderwijssysteem als geheel en Passend onderwijs in het bijzonder of de
bereidheid om dit eigen te maken;
- actuele kennis over meer- en hoogbegaafdheid en te gebruiken methodieken;
- het vermogen om in teamverband op zelfstandige wijze sturing te geven aan de opdracht;
- uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid;
- affiniteit met een onderzoekgerichte aanpak in de praktijk.

De kwartiermaker ondersteunt in zijn/haar rol rechtstreeks de directeur-bestuurder van het
samenwerkingsverband. Daarnaast legt hij/zij de verbinding met de scholen die aangesloten zijn bij
het samenwerkingsverband.
Hij of zij heeft:
- een (bij voorkeur afgeronde) relevante WO opleiding (bv. psychologie, orthopedagogiek,
onderwijskunde) of een onderwijsbevoegdheid in combinatie met een afgeronde ECHA
opleiding.
Mocht het vooronderzoek leiden tot het inrichten van een voorziening dan is een
onderwijsbevoegdheid een pré bij de voortzetting in de voorziening.
Wij bieden:
- een uitdagende, zelfstandige baan in een prettige werkomgeving. Standplaats Bergen op Zoom;
- een functie, afhankelijk van opleiding en ervaring, ingeschaald in schaal L12 CAO PO of
gelijkwaardig;
- een fijne werkomgeving in een expertiseteam met enthousiaste, deskundige collega’s.
Contact en informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact met opnemen met Theo van Rijzewijk, directeur-bestuurder,
te bereiken op 06-51760860. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen we u
naar onze website www.swvbrabantsewal.nl
Heeft u belangstelling voor deze functie? Reageer dan zo spoedig mogelijk doch tot uiterlijk
10 november 2021. U kunt uw reactie zenden naar de secretaresse van het samenwerkingsverband
cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl
Gesprekken zijn gepland voor maandag 15 november 2021 in de middag.

