
 

 

Schoolstraat 2b – 7921 AV Zuidwolde - T  0528  35 34 77 - E info@po2203.nl 

www.po2203.nl  - KvK 58 68 87 06 - IBAN NL 80 RABO 0112 3513 87 

 

Zuidwolde, 10 oktober 2019 

 

Het bestuur van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 2203 

zoekt voor uitvoering van beleid voor begaafde leerlingen een:  

 

 

ONDERZOEKER ONDERWIJSKWALITEIT  

BEGAAFDE LEERLINGEN 

wtf. 0,4 voor de periode van 1 december 2019 t/m 31 mei 2020 

 

De onderzoeker inventariseert de verschillen en doelstellingen bij alle 22 schoolbesturen 

in SWV PO 2203 voor wat het onderwijs aanbod aan begaafde leerlingen, alsook de 

organisatie daarvan. De onderzoeker werkt in opdracht van de directeur en onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur SWV PO 2203.   

 

De onderzoeker verricht de volgende werkzaamheden:  

➢ Verkenning van de organisatie van SWV PO 2203 en de drie afdelingen,  

➢ Inventarisatie van de doelen van de diverse schoolbesturen door middel van 

bestudering van beschikbare documentatie en gesprekken met de 

schoolbestuurders, 

➢ Inventarisatie van de uitvoeringspraktijk in relatie tot de basisondersteuning, 

zoals geformuleerd in het Ondersteuningsplan 2019-2023,  

➢ Inventarisatie van expertise betreffend het onderwijs aan begaafde leerlingen, 

zowel in de reguliere basisscholen als in de plus- en talentgroepen,  

➢ Uitwerken van bevindingen in een schriftelijk verslag, waarbij aan de orde komt: 

- De aanwezigheid van een gezamenlijke doelstelling bij de schoolbesturen van 

SWV PO 2203, 

- De kwaliteit van de basisondersteuning aan begaafde leerlingen, 

- De kwaliteit van de extra ondersteuning aan begaafde leerlingen, 

- De kwaliteit van de expertise bij professionele medewerkers, 

➢ Inhoudelijke en concrete aanbevelingen om te komen tot een integrale aanpak en 

goede ondersteuning aan begaafde leerlingen in SWV PO 2203, 

➢ Presentatie van bevindingen aan het bestuur van SWV PO 2203.  
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Functie-eisen 

De onderzoeker dient te beschikken over een brede deskundigheid ten aanzien van 

kinderen met een bovengemiddelde begaafdheid in combinatie met de leer- en 

opvoedingssituatie die daardoor verstoord kan zijn. 

De onderzoeker dient gespreksvaardigheden te beheersen om met schoolbestuurders 

schriftelijk en mondeling doelgericht te communiceren.   

De onderzoeker dienst vaardig te zijn om de verslaglegging schriftelijk en mondeling te 

presenteren. 

 

Opleidingsniveau  

Bachelor pedagogiek, onderwijskundige of andere aantoonbare opleiding.  

 

Werkervaring  

Minimaal 5 jaar relevante onderwijservaring.  

 

Omvang van de functie  

Aan de onderzoeker wordt gedurende een half jaar twee dagen per week beschikbaar 

gesteld (wtf. 0,4); deze dagen zijn niet tijdgebonden.   

 

Beloningsniveau  

Volgens CAO-PO, Schaal LD.   

 

Werving en selectie  

De rechtspositionele en financiële verantwoordelijkheid berust bij het SWV PO 2203.  

 

Combinatie 

Tegelijkertijd met deze functie zoekt het bestuur ook een coördinator voor dit werkveld. 

Een combinatie van beide functies behoort tot de mogelijkheden. 

 

Procedure  

U kunt uw sollicitatie (brief en CV) vóór uiterlijk maandag 28 oktober 2019 verzenden 

naar dhr. Leon ’t Hart, directeur SWV PO 2203 (l.thart@po2203.nl).  

Nadere informatie kan desgewenst bij hem worden opgevraagd (0528-35 34 77). 

De benoemingsadviescommissie zal bestaan uit twee bestuursleden en de directeur. 

De selectie van kandidaten zal plaatsvinden in week 44.  

De gesprekken vinden plaats in week 45.   
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