Iedere jongere een doorgaande onderwijsloopbaan. Is dat een missie die jouw hart sneller laat
kloppen? Ben je resultaatgericht en houd je van afwisseling en uitdaging? Dan is deze baan wat
voor jou!
Sterk VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs
in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Het vergroten van onderwijs- en ontwikkelkansen is de
hoofdopdracht van Sterk VO. We willen dat iedere jongere zijn of haar onderwijsloopbaan zo goed
mogelijk doorloopt en steun krijgt als dat nodig is.
Een goede overstap naar het voortgezet en vervolgonderwijs bepaalt voor een belangrijk deel het
schoolsucces van leerlingen. De coördinatie van de overstap PO – VO en van VO – MBO is in opdracht
van de schoolbesturen belegd bij Sterk VO. De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht ondersteunen
dit vanuit hun lokale educatieve agenda’s.
Wij zijn voor het team schoolloopbanen/passend onderwijs op zoek naar een

coördinerend medewerker Naar het VO (0.8 fte)
Als coördinerend medewerker Naar het VO in het team schoolloopbanen/passend onderwijs ben je
verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overstapprocedure. Je bent het aanspreekpunt
voor schoolbesturen, bestuursvertegenwoordigers, scholen, de gemeenten Utrecht en Stichtse
Vecht, voor de omliggende samenwerkingsverbanden en in G4 verband. In samenspraak met de
bestuursvertegenwoordigers zorg je dat er een procedure en jaarkalender worden vastgesteld. Je
bereidt bestuurlijk overleg voor en bent secretaris van de bestuurlijke voorbereidingsgroep. Je bent
verantwoordelijk voor de communicatie tijdens het schooljaar, houdt de website actueel en bent
tijdens de eventuele loting en plaatsing contactpersoon voor de mediawoordvoerder. Ook de
organisatie van de Warme Overdracht hoort tot je taken.
Verder ben je het aanspreekpunt voor de helpdesk van Onderwijs Transparant, de webapplicatie die
de overstap ondersteunt. Voor de overstap van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte werk je
nauw samen met het SWV Utrecht PO.
De coördinatie van de procedure Naar het VO kent een ‘piekbelasting’ in de periode februari – juni.
Gedurende het schooljaar functioneer je ook als senior medewerker in de volle breedte van de
werkzaamheden waar we als samenwerkingsverband verantwoordelijk voor zijn. Je draagt bij aan de
beleidsontwikkeling op schoolloopbanen en passend onderwijs, neemt deel aan overleggen op deze
onderwerpen en denkt mee over casuïstiek. Je houdt ervan om in samenwerking te zoeken naar
oplossingen voor complexe vraagstukken en kunt onverwachte situaties zelfstandig het hoofd
bieden.
Als collega in het team schoolloopbanen/passend onderwijs krijg je alle ruimte om je verder te
ontwikkelen op passend onderwijs en de ondersteuning van leerlingen. We vinden het belangrijk dat
jouw werkzaamheden goed aansluiten bij jouw ontwikkelingswensen. De teamcoördinatoren van het
team schoolloopbanen/passend onderwijs zijn jouw aanspreekpunt en leidinggevende.
Ben jij iemand die:
✓ een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft
✓ zich aangetrokken voelt door een jonge organisatie met maatschappelijke impact
✓ ervaren is in projectmatig en procesmatig werken
✓ goed kan schakelen tussen bestuurlijk en uitvoerend niveau

✓ overzicht houdt bij complexe werkzaamheden
✓ affiniteit heeft met datasystemen
✓ communicatief vaardig is
✓ het leuk vindt om veel verschillende onderwerpen aan te pakken
✓ en zin heeft om snel aan de slag te gaan?
Dan zijn wij geïnteresseerd in een nadere kennismaking met jou.
Wij bieden:
✓ een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming.
✓ een salaris op schaal 11 (CAO VO), afhankelijk van kennis en ervaring.
✓ een ambitieuze en collegiale werksfeer.
✓ ruime opleidingsmogelijkheden.
✓ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Neem dan contact op met Mariska Rijsdijk (teamcoördinator), m.rijsdijk@sterkvo.nl /
06-28888883 of Harriët Smit (teamleider Naar het VO), h.smit@sterkvo.nl, /06-23273039. Meer
informatie vind je op: www.naarhetvo.nl.
Je motivatie en CV kun je vóór 22 oktober 2021 per e-mail sturen naar secretariaat@sterkvo.nl,
onder vermelding van ‘vacature coördinator Naar het VO. De eerste gespreksronde vindt plaats op
25 oktober, de tweede gespreksronde op 29 oktober 2021.

