Memo:

1718-03

Datum:

31 oktober 2017

Van:
Voor:

Nellie Harms
Alle betrokkenen SWV Fultura

Per 1 februari gaat Mevr M van Maasakker na vele jaren van grote inzet en betrokkenheid bij
Fultura met pensioen. Het volgende is besloten ten aanzien van de organisatie van het samenwerkingsverband per 1 januari 2018.
De organisatie van het samenwerkingsverband bestaat uit een klein bureau met twee medewerkers, een
beleidsadviseur (vacature) en een secretaresse. Naast het bureau werken er op de vestiging van Hemdijk
14 nog 11 medewerkers, een viertal orthopedagogen, 6 docenten/coaches binnen de Fultura trajecten en
een concierge. Het geheel staat onder leiding van de directeur. De taakverdeling binnen het bureau wordt
als volgt:
Directeur:
Integrale verantwoordelijkheid voor het SWV en het OPDC
Vertegenwoordiging SWV intern en extern
Leidinggevende van het team Hemdijk 14 per 1 december 2017
Bedrijfsvoering Hemdijk 14
Vacature beleidsadviseur
De beleidsadviseur is verantwoordelijk voor
• de afstemming van leerling begeleiding tussen de scholen van het SWV;
• advisering van scholen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van
leerlingenondersteuning/passend onderwijs en bij ‘maatwerk’-vragen;
• de trajecttoeleiding naar de diverse arrangementen binnen het SWV in afstemming met het alle
betrokkenen;
• het voorbereiden en leiden van de Platform coördinatoren leerling-ondersteuning- Passend
Onderwijs (PCL-PO);
• het voorbereiden en leiden van onderwijszorgoverleg (OZO).
De beleidsadviseur draagt bij aan
• de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid van het samenwerkingsverband door
het aanleveren van relevante informatie, het vervaardigen van adequate beleidsnotities, en het
adviseren van de directeur;
• de doorontwikkeling van het begeleidingsaanbod van het samenwerkingsverband;
• het optimaliseren van de werkprocessen binnen het samenwerkingsverband;
• het signaleren van procedureproblemen, plaatsingsproblemen, trends en ontwikkelingen in het
veld;
• het identificeren van professionaliseringbehoefte van scholen/teams/zorgcoördinatoren op het
gebied van Passend Onderwijs.
Secretaresse
Secretariele en administratieve ondersteuning van het samenwerkingsverband. Deze taken blijven
ongewijzigd.
Vacature
Er is een vacature uitgezet voor een beleidsadviseur per 1 januari 2018 (zij bijgevoegde vacaturetekst).
Ik vraag u vriendelijk om de bijgevoegde vacature tekst onder de aandacht te brengen onder uw
medewerkers. De tekst van de vacature is ook te vinden op de website van fultura: www.fultura.nl

