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Datum publicatie: 14 januari 2021      Sluitingsdatum: 28 januari 2021 

 

 

Vacature medewerker bovenschools Expertise- & Consultatieteam (ECT) voor max. 0.6 fte  
(op projectbasis)  

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad  
 

 
1. Informatie  
Organisatie: Samenwerkingsverband VO Groningen Stad   
Werkterrein: V(S)O scholen gemeente Groningen & regio Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) 
Activiteiten: ondersteuning en advies aan de ondersteuningsteams van V(S)O scholen 
Functienaam: medewerker ECT 
Fte:   max. 0.6 fte 
Aanstelling: op projectbasis van 01-03-2021 t/m juli 2022 (met mogelijkheid van verlenging) 
Functieschaal: 11 (CAO VO) 
Functie eis: een afgeronde opleiding WO niveau (orthopedagogiek/psychologie), bij voorkeur een postmaster 

opleiding gedragswetenschappen (orthopedagoog-generalist, schoolpsycholoog of GZ-psycholoog) 
   
2.Context  
Het SWV VO Groningen Stad (swv) biedt ondersteuning aan scholen om Passend Onderwijs te realiseren en zo een 
dekkend aanbod in stand te houden. In het swv gaat het om ca. 16.400 leerlingen, waarvan ca. 40% niet uit het eigen 
voedingsgebied komt. In totaal betreft het 10 schoolbesturen en 34 schoollocaties. Het swv kenmerkt zich door een hoog 
percentage leerlingen in havo/vwo/gymnasium (65%). Het verwijzingspercentage naar het vso ligt erg laag, ca. 1,7 % van 
de leerlingen bezoekt het vso (ca. 100 leerlingen in cl. 3 en ca. 160 leerlingen in cl. 4). In totaal hebben 2.300 leerlingen 
een vorm van bekostiging vanuit het swv (14%) met een OPP in het regulier (incl. 500 leerlingen PrO). 
Het swv heeft sinds 01-01-2020 een vereniging als rechtspersoon, met een ALV waarin de schoolbesturen zitting hebben 
en een volledig onafhankelijke Raad van Toezicht van drie leden. Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door een 
directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door een adjunct-directeur.  
Vanuit medezeggenschap is een ondersteuningsplanraad (OPR) en een MR voor het personeel (MR-p) actief. Het swv 
heeft, zoals gezegd, als taak zorg te dragen voor een dekkend aanbod voor leerlingen met een (extra) 
ondersteuningsbehoefte.  
 
3. Algemeen ECT 
We zoeken, wegens een nieuw project waarbij zittende ECT-ers een rol krijgen, een medewerker voor het bovenschools 
Expertise- & Consultatieteam (ECT) voor max. 0.6 fte. De nieuw te benoemen ECT-er neemt hierbij scholen over van de 
zittende ECT-collega’s die in het project een taak krijgen. De aanstelling is eerst op projectbasis vanaf 1 februari 2021 
tot en met juli 2022. De mogelijkheid bestaat dat het dienstverband daarna verlengd kan worden.  
Het ECT bestaat sinds oktober 2014 en vanaf januari 2015 als team van vier medewerkers, totaal 2,3 fte. De medewerker 
ECT heeft als werkterrein het verzorgen van ondersteuning en advies aan de V(S)O scholen. Dat gebeurt op basis van 
afspraken en richtlijnen die binnen het swv zijn vastgesteld. Werkinhoudelijk is er regelmatig afstemming met de V(S)O 
scholen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en wekelijks werkoverleg met de directie van het swv.  
Per vestiging is één ECT-er de primus inter pares en een tweede ECT-er is achterwacht voor die locatie. De ECT-er is 
binnen de school één van de vijf pijlers van het AOJ-team (naast ECT, de leerplichtambtenaar, de 
ondersteuningscoördinator, de jeugdarts van de GGD en de VO WIJ medewerker).  
Het ECT heeft o.a. de volgende taken: 

1. scholen ondersteunen bij het aanvragen van arrangementen, bij verwijzingen naar een tussen- of 
maatwerkvoorziening of het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO (TLV);  

2. scholen ondersteunen (o.a. adviseren, scholen, begeleiden) bij de professionalisering van de (basis)ondersteuning 
en de inrichting van de ondersteuningsstructuur; 

3. zorgdragen voor verbinding en bundeling van expertise over de scholen heen; 
4. het op verzoek van ouders optreden als ouderondersteuner. 

 
4. Resultaatgebieden  
a. Het primaire proces betreft voornamelijk ondersteuning en advisering aan de V(S)O-scholen en de maatwerk- en 
tussenvoorzieningen t.a.v. complexe casuïstiek. Hierbij gaat het ook om het beleggen van overlegvormen of contacten 
met externe partijen:  

o ondersteunen van gemeenten, ketenpartners (AOJ-team) en scholen bij het toepassen van provinciaal en 
regionaal beleid;  
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o meer partijen overleg beleggen ten behoeve van het afstemmen van de ondersteuning in het onderwijs naar de 
behoefte van de leerling (in de basis heeft de school de regie. Het ECT kan op verzoek van de school de regie 
overnemen);  

o ECT treedt op als een bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij verschil van mening over de ondersteuning of 
visie tussen diverse partijen (evt. in de rol van ouderondersteuner). 

Daarnaast is het ECT werkzaam op de gebieden: 
b. Voorbereiden, initiëren en uitvoeren van beleid t.b.v. schoolspecifieke ondersteuningsstructuren, zoals: advies aan de 
directie van scholen en/of aan het ondersteuningsteam t.a.v. basisondersteuning, het optimaliseren van de 
ondersteuningsstructuur en het aanvragen van arrangementen. 
c. Voorbereiden, initiëren en uitvoeren van beleid binnen het swv:  

o levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het swv op het gebied van de basisondersteuning en de 
inrichting van de ondersteuningsstructuur;  

o alsmede beleidsontwikkeling op het gebied van het aanvragen van arrangementen en verwijzing naar maatwerk 
en VSO;  

o informeert deelnemers in het swv over landelijke of provinciale ontwikkelingen die van belang zijn voor het swv 
en ondersteunt bij de praktische uitvoering van dat beleid. 

 
5. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  

o Beslist bij/over: het vertalen/uitvoeren van het landelijk en provinciaal beleid naar de school en het uitvoeren 
daarvan, bij het leveren van een bijdrage aan het beleid binnen het swv, bij het organiseren van meer partijen 
overleg, het aanvragen van een toelaatbaarheid voor het VSO.  

o Kader: beleid, visie en ambitie van het swv, geldende CAO VO en relevante wet- en regelgeving.  
o Verantwoording: aan de directie en het bestuur van het swv over de vertaling en uitvoering van het beleid op 

schoolniveau, de bijdragen aan de ontwikkeling van het schoolbeleid en het ondersteuningsbeleid, het leveren 
van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het swv, het organiseren van meer partijen overleg en 
ondersteuning en advisering bij het aanvragen van toelaatbaarheid tot het VSO.  
 

6. Kennis en vaardigheden  
o brede theoretische en praktische kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen 

in relatie tot Passend onderwijs;  
o kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijssoorten;  
o kennis van gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek, chronische ziekten, lichamelijke- of geestelijke 

beperkingen en de hieruit voortkomende ondersteuningsbehoefte en het benodigde onderwijsaanbod;  
o kennis van relevante wet- en regelgeving incl. toezichtskader van de onderwijsinspectie; 
o algemene kennis op het gebied ondersteuning en begeleiding binnen Passend Onderwijs (o.a. HGW); 
o heeft een visie op de werkzaamheden, sporend met het swv beleid en op de relatie tussen het regulier en het 

speciaal onderwijs in het algemeen; 
o heeft een stimulerende open houding en is ontwikkelingsgericht; 
o kan gericht op innovatie beleidsmatig denken en handelen;  
o heeft goede uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk; 
o heeft coachende en begeleidende vaardigheden; 
o is communicatief, verbindend, doortastend, slagvaardig en flexibel. 

 
7. Meer informatie 
Voor algemene informatie over het swv en de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. Erik de Graaf, adjunct-
directeur van het swv. Telefoon: 06 – 553 48 225. E-mail: e.de.graaf@swv-vo2001.nl   
Voor meer specifieke informatie over het werken binnen het Expertise- & Consultatieteam kunt u contact opnemen met 
mw. Hanny Zijlstra (ma, di, wo, do), h.zijlstra@swv-vo2001.nl, 06 – 53 83 76 49. 
 
8. Reacties 
Reacties met motivering en CV graag uiterlijk 28 januari a.s. per mail aan dhr. Erik de Graaf (e.de.graaf@swv-vo2001.nl). 
De eerste gesprekken zijn gepland op maandag 8 februari tussen 9.00-12.00 uur. 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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