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Voorzitter Commissie Toewijzing Ondersteuning / beleidsadviseur toeleiding (0.6 FTE) 

Heb jij hart voor kinderen die een extra zetje nodig hebben? Het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Maastricht Heuvelland en Parkstad zoekt een nieuwe voorzitter Commissie Toewijzing 

Ondersteuning (CTO) en beleidsadviseur toeleiding. Een dynamische baan bij een relatief kleine 

organisatie met een grote impact. Je draagt bij aan de realisatie van een passende oplossing voor 

leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning zodat voor elk kind een passende plek en een 

doorlopende schoolloopbaan gerealiseerd wordt.  

 

De organisatie  

Het samenwerkingsverband heeft als doelstelling een dekkend en kwalitatief hoogstaand sluitend 

netwerk van onderwijs en een ondersteuningsstructuur op maat voor elke leerling te borgen. Er is 

daarmee een passende plek en een doorgaande schoolloopbaan voor iedere leerling in het 

samenwerkingsverband. Leidend uitgangspunt is: zo licht mogelijk, zo snel mogelijk, zo thuisnabij 

mogelijk, van goede kwaliteit en uitgaande van eigen kracht van ouders en leerling. 

 

Naast de beleidsmedewerker toeleiding werken er een directeur, een beleidsmedewerker kwaliteit, 

een financieel expert, management- en administratieve ondersteuning en een twintigtal experts 

(gedragswetenschappers, schakeldocenten en andere professionals). De directeur is belast met de 

dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. De organisatie is klein, maar de impact van het 

samenwerkingsverband is daarentegen groot. Het samenwerkingsverband omvat 24 reguliere scholen 

voor voortgezet onderwijs (vo) met ruim 19.000 leerlingen en 8 scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs (vso) met ruim 1.000 vso leerlingen. Daarnaast is de samenwerking met gemeenten en 

zorgpartijen cruciaal.  

 

Context 

De huidige voorzitter CTO en beleidsmedewerker toeleiding gaat met pensioen.  

 

Functie Voorzitter CTO 

De functie bestaat feitelijk uit twee rollen. Als voorzitter van het CTO bewaak je het proces voor de 

advisering/ toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) of arrangement vso, een aanwijzing 

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PrO). Dit is 

een wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Je borgt de procedure en de inhoudelijke 

besluitvorming en je monitort de efficiëntie en transparantie van het proces.  

 

In dit proces bewaak je de verplichte advisering door twee onafhankelijke deskundigen voor de 

beoordeling van een tlv-aanvraag en de (overige) wettelijke en juridische aspecten. Er zijn vele partners 

en belanghebbenden betrokken bij het adviseren of toekennen van toeleiding naar een passend 

aanbod. Belangrijk voor ons is dat mét mensen gesproken wordt, en niet over. Je borgt de juiste 

inbreng van alle betrokkenen bij de besluitvorming: o.a. de ondersteuningscoördinator, experts van 

de v(s)o school, ouders, leerling, schoolmaatschappelijk werk, leden van de CTO en leerplicht. 
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Je leidt CTO vergaderingen. Je coördineert activiteiten die gerelateerd zijn aan toewijzing, waaronder 

de communicatie naar de scholen over het proces en de planning. Je wordt hierin ondersteund door 

je collega administratieve ondersteuning CTO. 

 

Functie beleidsmedewerker toeleiding 

De stap naar inclusiever onderwijs is een uitdaging, hierin helpt jouw advies aan de scholen. Als 

beleidsadviseur signaleer je ontwikkelingen, trends en onvolkomenheden binnen het proces van 

toewijzen. Je adviseert de directeur en draagt bij aan beleidstukken en strategie en je optimaliseert 

processen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de besturen en de directeur van de 

samenwerkingsverbanden, alsook voor schooldirecties en leerlingen/ouders. De beleidsmedewerker 

participeert in werkgroepen die voortkomen uit het overleg met ketenpartners. 

 

Kaders en bevoegdheden  

De beleidsmedewerker werkt binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen van het 

samenwerkingsverband en de kaders van wet- en regelgeving. De beleidsmedewerker heeft contact 

met de ondersteuningscoördinatoren van de scholen, met schooldirecteuren en de stakeholders van 

ketenpartners om informatie op te halen en te verstrekken. Je stelt zelf nieuw beleid op. 

 

In de rol van voorzitter leg je over inhoudelijke en organisatorische zaken verantwoording af aan de 

besturen van de samenwerkingsverbanden, met name ook de over de uitoefening van het 

beslismandaat van de CTO. Bijvoorbeeld in de vorm van een jaarverslag waarin je de gegevens vastlegt 

over de resultaten, procedure, besluitvorming en planning.  

 

Ten aanzien van de besluitvorming c.q. advisering in individuele gevallen mag de directeur van de 

samenwerkingsverbanden geen instructies geven aan de voorzitter om de onafhankelijkheid te 

waarborgen. De voorzitter stuurt functioneel-inhoudelijk de overige CTO-leden aan. 

 

Profiel   

De geschikte kandidaat heeft ruime ervaring en kennis op de gebieden van passend onderwijs en 

inclusief onderwijs en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Je hebt minimaal een 

HBO opleiding genoten op het gebied van onderwijskunde of gedragswetenschappen, universitair 

geschoold zijn is een pré.  

 

Je hebt kennis van en inzicht in leerlingen met de behoefte aan extra onderwijsondersteuning. Vanuit 

onderwijskundig perspectief  kun je de vertaalslag van slagboomdiagnostiek naar handelingsgericht 

arrangeren maken. Spreken en schrijven gaat gemakkelijk. Je kan snel schakelen tussen wetgeving, 

inhoudelijke afwegingen en tegenstrijdige belangen. Je bent een goed technisch voorzitter en weet 

CTO bijeenkomsten professioneel te leiden. Je bent flexibel, besluitvaardig en standvastig (zakelijk-

professioneel). 

 

Je opereert in een complex en uitdagend netwerk. Het vereist samenwerking, sensitiviteit en dialoog, 

kennis van zaken op inhoud en wet- en regelgeving, en charme en tact om in dit complexe netwerk   
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mooie zaken voor de leerlingen voor elkaar te krijgen. De uitdaging is om de balans te vinden in het 

toepassen van procedures en het vinden van creatieve oplossingen, die vaak om maatwerk en  

samenwerking vragen. Werken in een dynamische en voortdurend veranderende context geeft 

energie. 

 

Je hebt zicht op de sociale- en onderwijskaart in Maastricht, Heuvelland en Parkstad (of bent bereid 

deze kaart eigen te maken) en je hebt inzicht in de taak, de organisatie en de werkwijze van het 

samenwerkingsverband en de relatie met scholen, schoolbesturen en de gemeente.  

 

Arbeidsvoorwaarden  

Het betreft een boeiende en veelzijdige functie in een interessant en beweeglijk speelveld. Inschaling 

en rechtspositie conform CAO-VO, indicatief schaal 11. De aanstelling zal zijn voor 0,6 FTE, in eerste 

instantie op tijdelijke basis voor de duur van een jaar. Na gebleken geschiktheid zal het dienstverband 

worden omgezet in een vast contract.  

 

Je bent formeel in dienst van een van de deelnemende schoolbesturen en je standplaats is Heerlen. Je 

verricht je werkzaamheden voor de CTO op basis van detachering aan het samenwerkingsverband. Je 

kunt als voorzitter CTO echter geen andere werkzaamheden verrichten binnen een aangesloten 

schoolbestuur om de indruk van belangenverstrengeling te vermijden en om objectiviteit en 

onafhankelijkheid te borgen. 

 

Selectieprocedure  

De sluitingstermijn van de sollicitatie is woensdag 19 mei 2021. De gesprekken vinden plaats in week 

21 (donderdag 27 mei en vrijdag 28 mei). Geselecteerde kandidaten voeren een gesprek met de 

directeur en de huidige beleidsmedewerkers. Referenties worden ingewonnen.  

 

De directeur maakt uiterlijk in week 23 de definitieve keuze bekend, waarna de benoeming met 

onmiddellijke ingang kan plaatsvinden, met een gewenste start van 1 juli (in onderling overleg), zodat 

de overdracht met de huidige collega geborgd kan worden. Je CV en motivatiebrief kun je richten aan  

info-vo@swvzl.nl, t.a.v. Ronald Paulissen, directeur. 

mailto:info-vo@swvzl.nl

