
 

 

 

 

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs regio 

Leiden is op zoek naar een  

Adviseur Loket Passend Onderwijs  

Profielschets adviseur Loket Passend Onderwijs 

De adviseur voert de volgende kerntaken uit:                                                                               

• het op basis van beschikbare onderzoeksgegevens verrichten van onderzoek 

naar de capaciteiten en persoonlijkheid van de leerlingen; 

• het voeren van systeemgerichte gesprekken met ouders en leerlingen om een 

beeld te kunnen vormen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling; 

• het in samenspraak, formuleren van het handelingsgerichte advies richting de 

ouders, leerling en school; 

• het schrijven en beoordelen van verslagen en adviezen; 

• het verlenen van nazorg door het onderhouden van contacten met scholen over 

de uitvoering van het advies; 

• het adviseren van de school over de ondersteuningsstructuur van de school; 

• consultatie voor scholen, jeugdhulpverleningsinstanties en leerplichtconsulenten; 

• leidinggeven aan of deelnemen aan projecten op het gebied van leerlingenzorg 
binnen het samenwerkingsverband. 

Naast deze kerntaken is de nieuw te benoemen adviseur inhoudelijk verantwoordelijk voor: 

• individuele diagnostiek m.b.t. leren, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling 

en gedrag (intelligentieonderzoek, vragenlijsten, observaties, gesprekken, 

anamnese, dossieronderzoek) met daaraan gekoppeld handelingsplanning en 

advisering gericht op leerling, ouders en school. 

Het Loket 

Het Loket Passend Onderwijs is dé plek voor alle vragen die er zijn over ondersteuning                                                                  

voor leerlingen op de scholen die aangesloten zijn bij het SWV.  De onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van de leerling en de school zijn het vertrekpunt, wat hebben beiden 

nodig, om een succesvolle schoolloopbaan te realiseren. Hoe kan het Loket de school en de 

leerling hierbij ondersteunen. Dit uitgangspunt vraagt om een handelings- en 

oplossingsgerichte aanpak. 

Vaste adviseurs per school   

Om vanuit het Loket de scholen optimaal te ondersteunen zijn adviseurs verbonden aan een 

vaste groep scholen. Deze keuze zorgt er voor dat bovengenoemde activiteiten in 

samenhang en samenwerking met de school bewerkstelligd worden. Zo ontstaat er een 

situatie waarbij de school naast vaste Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-er), jeugdteam 

medewerkers (jeugdhulpverlening) en leerplichtconsulenten een vaste adviseur van het 

Loket Passend Onderwijs tot haar beschikking heeft en de ondersteuningsstructuur van de 

school meer in samenhang wordt georganiseerd en uitgevoerd.  



 

 

 

 

Kennis en Vaardigheden 

• brede theoretische kennis van de ontwikkelingen op het raakvlak van onderwijs en 

jeugdhulpverlening en op het algemene terrein van de leerlingbegeleiding; 

• brede theoretische kennis op het gebied van orthopedagogisch handelen; 

• kennis van de gedragspatronen (o.a. culturele achtergronden) van jongeren van 12 

tot 20 jaar; 

• kennis van het samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur van het 

Voortgezet Onderwijs en de sociale kaart in de regio; 

• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van het samenwerkingsverband en haar 

scholen; 

• vaardigheid in het analyseren van problemen/situaties en het zoeken naar passende 

oplossingen; 

• vaardigheid in het voeren van systeemgerichte gesprekken; 

• vaardigheid in het communiceren op verschillende niveaus; 

• vaardigheden in het opzetten van projectplannen; opzet implementeren en uitvoeren; 

• vaardigheden in het adviseren van school, leerling en ouders. 

 

Opleidingsniveau 

• HBO+ / universitair; 

• Bij voorkeur afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek, psychologie; 

• Een diagnostische aantekening is een pré. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De benoeming vindt plaats in maximaal schaal 11 conform CAO Voortgezet Onderwijs.                                                            

Omvang 0,8 FTE. 

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract.  

Startdatum in overleg, maar zo spoedig mogelijk.  

                                                                                  

Procedure 

Belangstellenden kunnen solliciteren door een motivatie voor de functie met CV te versturen 

naar loket@swvleiden.nl    

Een benoemingsadviescommissie (BAC) nodigt geselecteerde kandidaten uit voor een 

gesprek. De BAC brengt advies uit aan de directeur-bestuurder van het 

samenwerkingsverband. 

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de coördinator Loket Passend 

Onderwijs, Erik Beers; 071- 5144801/06 36041375                                                                   

Informatie is te lezen op  www.swvleiden.nl   

mailto:loket@swvleiden.nl
http://www.swvleiden.nl/

