
 

 

De coöperatie Passend Onderwijs Almere biedt onderdak aan de 

samenwerkingsverbanden PO en VO (inclusief Orthopedagogisch Didactisch 

Centrum), Stichting Taalcentrum (PO en VO) en Stichting Almere Speciaal. Binnen de vier verschillende 

stichtingen werken ruim 300 mensen. 

Passend Onderwijs Almere gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de leerling. In samenwerking met 

jongeren, ouders, school en diverse ketenpartners, waaronder (jeugd)hulp en welzijn,  streven wij binnen de 

context van het onderwijs naar positieve toekomstkansen voor alle leerlingen. Almere is in het land een goed 

voorbeeld van nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en tegelijkertijd in de samenwerking tussen 

de stedelijke voorzieningen en het reguliere onderwijs.  

 

Het motto van Passend Onderwijs Almere is :   “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school” 

Ben jij de collega die we zoeken ? 

 

Beleidsmedewerker (0,6) 
met aandachtsveld het samenwerkingsverband VO 

De beleidsmedewerker passend onderwijs ondersteunt de brede coöperatie en valt rechtstreeks onder de 
directeur bestuurder. De beleidsmedewerker voert zelfstandig taken uit op het gebied van het beleid passend 
onderwijs, ondersteuningsplannen, kwaliteitszorg en de aansluiting onderwijs – jeugdhulp en gemeente.  De 
beleidsmedewerker heeft een informerende, adviserende, creërende en ondersteunende rol. De 
beleidsmedewerker is zowel intern als extern een sparringpartner, die kan schakelen tussen strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. De beleidsmedewerker kan makkelijk praten en schrijven en is gericht op 
resultaat, verbinding en samenwerking. Kunnen schakelen tussen de bedoeling van passend onderwijs  
wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke overwegingen en tegenstrijdige belangen is een 
must. De beleidsmedewerker zal met name ingezet worden voor ons samenwerkingsverband VO.  
 
 
 
 

 

 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er contacten met : 

 het bestuur, directie, schoolleiders en teamleiders 

 schoolbesturen/schooldirecteuren en andere ketenpartners zoals jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.  

 collega’s, directeuren van samenwerkingsverbanden en regionale en landelijke netwerken 

 externe instanties (Ministerie van OC&W, Inspectie, DUO, Gemeente enz.) 

De collega die wij zoeken: 

 levert relevante informatie aan de directeur-bestuurder ten behoeve van de ontwikkeling van het 
strategisch beleid 

 vervaardigt adequate beleidsnotities en jaarstukken 

 adviseert de directie gevraagd en ongevraagd 

 zorgt voor goede informatievoorziening over het systeem van kwaliteitszorg 

 levert substantiële bijdragen aan de realisatie van de ondersteuningsplannen  

 beschikt over een academisch werk- en denkniveau  

Verder beschikt de collega over: 

 brede kennis van het onderwijsveld en –beleid (bij voorkeur primair-, voortgezet- en speciaal 
onderwijs), maar  kennis van het voortgezet onderwijs is een must. 

 kennis van relevante pedagogische, onderwijskundige, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke 
ontwikkelingen 

 inzicht in en kennis van de relevante wet- en regelgeving 

 vaardigheid in het opstellen en breed uitdragen van (beleids)adviezen en –rapportage, mede 
gebaseerd op een uitgebreide data ook in relatie tot de financiële data.    

  

Arbeidsvoorwaarden : 

Vooralsnog geldt de aanstelling voor een jaar met zicht op een vaste betrekking bij gebleken geschiktheid. Het 
salaris is conform cao po, schaal 11 of 12, afhankelijk van opleiding en/of ervaring  

 

Voor nadere informatie over de vacature neem je contact op met Hetty Vlug of Henriet Speth,  tel 036-7670200 
Reacties vóór 4 januari 2021 aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl 
 
Gesprekken worden in principe gevoerd in de week van 11 januari 2021 
www.passendonderwijs-almere.nl    | 036 – 76 70 200  
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