
  

Procesadviseur SWV  
(1.8 Fte.) 

 

Waar ga je werken? 
 

Het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg betreft alle leerlingen in het  

(speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, 

Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren. 

In het SWV werken 14 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 60 Bao 

scholen, 3 SBO scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) en die voor ongeveer 

12.000 leerlingen het onderwijs verzorgen. 

 

Het SWV wil inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn 

of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij 

mogelijk. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig 

in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te 

creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als uitgangspunt geldt: regulier 

onderwijs als het kan; speciaal onderwijs waar het nodig is. 

 



      

Wat ga je doen in deze mooie functie? 

Allereerst kom je te werken in een hele nieuwe functie binnen het 

samenwerkingsverband PO. Als Procesadviseur SWV heb je de mogelijkheid om 

deze mooie functie mede vorm te geven. 

 

Ben je in voor een uitdaging, ben je een verbinder en heb je zin om een nieuwe 

functie neer te zetten samen met de bestuurder? Dan is SWV Passend Onderwijs PO 

31-02 Midden Limburg jouw nieuwe werkgever!  

 

Je bent de Critical Friend van een school en gaat in dialoog met alle betrokkenen. 

Je gaat meedenken over dekkend passend onderwijs en geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan alle betrokken partijen. 

 

 

Jouw taken:  

● Onafhankelijk adviseur van de bestuurder SWV PO 

● Onafhankelijk deskundige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvraag; 

Beeldvorming op basis van dossier, zowel op inhoud als op proces 

● Moet zich ervan vergewissen dat alle expertise is benut alvorens over te gaan 

tot TLV 

● Geeft gevraagd en ongevraagd advies m.b.t (verbetering) passend 

onderwijs 

● Coördineren van, - en het borgen van het schoolondersteuningsplan (SOP), je 

hebt de expertise van de betreffende school in beeld. Je bent op de hoogte 

van de benodigde processen 

● Kennis van wet- en regelgeving van passend onderwijs en de procedures 

binnen het SWV in het bijzonder 

● Het schrijven van deskundig adviezen 

● Draagt bij aan de verbeteraanpak passend onderwijs volgens de missie / visie 

van het ondersteuningsplan (OP) 

● Verbinder van onderwijs, zorg, gemeente en thuissysteem e.a. (knooppunt 

overleg) 

● Monitoren of kinderen met een TLV gevolgd worden / blijven 

● Onder en zij -instroom vanuit een andere regio bewaken, thuiszitters in beeld 

brengen.  

● Proces van herindicatie bewaken 

 

 

 

 
 



      

Wie ben jij? 

 

We vinden het belangrijk dat je het werk met de nodige dosis humor kunt uitvoeren, 

en dat je een deskundige professional met kennis van onderwijs en zorg bent dat 

vinden we vanzelfsprekend. Je hebt een kritische blik en staat stevig in je schoenen. 

Je bént een onafhankelijke professional. Bij jou staat het kind centraal en werk je ten 

alle tijde vanuit deze gedachte. 

Wat neem je mee? 

Een afgeronde universitaire opleiding; (GZ)Psycholoog / Orthopedagoog 

(Generalist). Een geldig rijbewijs met auto. Een beschikbaarheid van minimaal 24 uur 

per week.  

 

Ons aanbod 

 

- Je krijgt een hele fijne werkgever, met deskundige deelnemende scholen om 

mee samen te werken 

- Veel ruimte voor eigen inbreng, creativiteit en de mogelijkheid om een 

nieuwe functie mede vorm te geven 

- Een vast dienstverband 

- Salaris conform (minimaal) functieschaal 11 CAO Onderwijs 

 

Procedure 

De werving wordt begeleid door Jennifer van der Stelt - Jacobs van Perfect Onderwijs 

Match. Zij is telefonisch te bereiken op 06 50 74 92 10 (ook WhatsApp) of via mail: 

jennifer@perfectonderwijsmatch.nl.  

 

Belangrijke data 

De eerste gespreksronde vinden plaats in Roermond op 29 juni en 1 juli 

De tweede gespreksronde vindt plaats in Heythuysen op 13 juli 

 

Solliciteren 

Je motivatiebrief voorzien van een actueel CV kun je sturen naar: 

jennifer@perfectonderwijsmatch.nl.  

 

Wil je zeker in aanmerking komen voor een 1e kennismaking? Solliciteer dan uiterlijk 

26 juni aanstaande! 
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