
 

 

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is op zoek naar een 

Ondersteuningsspecialist  

0,5 tot 0,7 FTE  

 

 

Even kennismaken 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) is een vereniging van 14 

schoolbesturen. In totaal telt het samenwerkingsverband 95 basisscholen, waarvan 3 scholen voor 

speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de 

gemeenten Oss, Maashorst, Meierijstad (behalve Schijndel) en Bernheze. We zijn een relatief jonge 

organisatie die volop in ontwikkeling is. We willen een samenhangend geheel realiseren van 

voorzieningen voor ondersteuning binnen en tussen scholen, voorschoolse instellingen, de zorg en 

jeugdhulp. In 2023 bouwen we verder aan onze ambities met een nieuw ondersteuningsplan, zo 

dicht mogelijk in en met het onderwijs. 

 

Dit ga je doen 
Als ondersteuningsspecialist word je ingezet op onze scholen voor de uitvoer van 
ondersteuningsarrangementen. Voorbeelden hiervan zijn: inzet van je expertise op locatie bij 
maatwerktrajecten, tijdelijke ondersteuning bieden aan leraren of teams, arrangementen voor 
plaatsing en de overstap van regulier naar speciaal (basis)onderwijs en vice versa. Als 
ondersteuningsspecialist kun je ingezet worden op leerlingniveau (gericht op overdracht 
naar de school), op leerkracht-, groeps- en op teamniveau.  
 
De ondersteuningsspecialist: 

• levert vanuit deskundigheid op het gebied van gedrag en leren een wezenlijke 
bijdrage aan de mogelijkheden van leerkrachten, intern begeleiders en andere 



 

 

betrokkenen vanuit de ondersteuningsstructuur, met als doel passend onderwijs voor 
leerlingen te organiseren; 

• analyseert in samenspraak met de intern begeleider de specifieke hulpvraag van de leerling 
en ouders/verzorgers;  

• kan vanuit zijn specialisme door de school voor consultatie en advies worden betrokken; 

• ondersteunt bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, op basis van 
analyse van beschikbare informatie.  

 

Wie zoeken wij?  
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding als leerkracht of (ortho)pedagoog en affiniteit met 

het ondersteunen van scholen bij het uitvoeren van passend onderwijs. Je beschikt over uitstekende 

communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent in staat mee te denken, te 

luisteren en te adviseren. Bovendien kun je je onafhankelijk en kritisch opstellen. We zoeken een 

echte teamplayer die vanuit vertrouwen, gezamenlijkheid en verbinding opereert. 

 

Wat bieden we jou?  
Je komt in een team te werken dat betrokken is bij elkaar en waarbij verschillende expertises 

samenwerken om vorm te geven aan inclusiever onderwijs. Vanuit dit team denken we met elkaar 

mee en versterken we elkaar daar waar mogelijk.  

SWV PO 30 06 geeft je veel ruimte om flexibel je tijd in te delen. Je wordt ingeschaald conform de 

cao PO, schaal LC. 

 

Wil je meer weten? 
Bekijk dan: 

• onze website 

• onze filmpjes  

• de animatie 

• informatie en factsheet over de ondersteuningsspecialisten  

 

Wil je solliciteren? 

Mail dan je motivatie en CV vóór 19 december 2022 naar info@swvpo3006.nl met als onderwerp: 

sollicitatie ondersteuningsspecialist. Heb je vragen, dan kun je deze ook mailen naar dit e-mailadres.  

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 januari 2023.  

 

https://www.swvpo3006.nl/over-ons/ons-team/
http://www.swvpo3006.nl/
https://www.swvpo3006.nl/over-ons/hier-staan-we-voor/
https://www.youtube.com/watch?v=KwgrcVaC4uQ&feature=emb_title
https://www.swvpo3006.nl/over-ons/ondersteuningsspecialisten/
mailto:info@swvpo3006.nl

