Stichting Op Kop zoekt een
onafhankelijke en deskundige
Voorzitter van de Commissie van Arrangeren (CvA)

Stichting Op Kop
De openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland maken deel uit van
Stichting Op Kop. Binnen Stichting Op Kop werken 18 openbare basisscholen samen. Circa
220 medewerkers verzorgen het onderwijs aan ongeveer 1700 leerlingen.
De Kop van Overijssel kent veel kleine dorpskernen en daarnaast een aantal grotere plaatsen.
De scholen staan verspreid in het hele gebied. Stichting Op Kop kent kleine en grote scholen
variërend in grootte van 25 tot en met 300 leerlingen. Meer informatie over Stichting Op
Kop en onze scholen is te vinden op www.stichtingopkop.nl
Context
Stichting Op Kop maakt deel uit van de afdeling Steenwijk als onderdeel van het
Samenwerkingsverband 2203. Een eigen Commissie van Arrangeren brengt advies uit aan de
Commissie van Toewijzing inzake het plaatsen van een leerling (het afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring) in het SBO of SO. Daarnaast gaat de Commissie van Arrangeren
over het toekennen van arrangementen aan leerlingen. De aanvraag is gekoppeld aan een
situatie, waarin de school (in samenspraak met ouders) vindt dat het reguliere aanbod
onvoldoende is om in de onderwijsbehoeften van een leerling te voorzien.
Wanneer de school een aanvraag doet voor een toelaatbaarheidsverklaring of een
arrangement wordt deze in de maandelijkse vergadering toegelicht door de intern
begeleider (en/of leerkracht) van de betreffende school. Soms worden ouders uitgenodigd.
De CvA bestaat uit:
-

Een onafhankelijk voorzitter;
Een schooldirecteur;
Een orthopedagoog.

Afhankelijk van de casus zijn voor de bijeenkomst van de CvA oproepbaar:
-

Een jeugdarts van de GGD (CJG);
Deskundigen vanuit sbao / so cluster 2, 3 en 4 en/of de eigen organisatie;
Een vertegenwoordiger vanuit het CJG (bijv. schoolmaatschappelijk werk) en
Deskundigen die bijvoorbeeld in een eerder stadium betrokken waren (denk aan
onderzoekers van audiologisch centrum, logopedisten of vertegenwoordigers MKD /
peuterspeelzaal).

Wij verwachten van de nieuwe voorzitter:
-

Deskundigheid m.b.t. passend onderwijs;
Deskundigheid m.b.t. de zorg- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen;
Kennis van de scholenkaart en sociale kaart van de regio Steenwijkerland en
Zwartewaterland;
Ervaring in het vervullen van een (onafhankelijk) voorzitterschap;
Een goede mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
Analytisch en kritisch denkvermogen.

Wij bieden:
-

Een professionele en plezierige werksituatie;
Een goede relatie met het SWV en OEC ’t Ravelijn;
Een passende vergoeding.

Overige
Van de onafhankelijk voorzitter wordt verwacht dat hij/zij gemiddeld één dagdeel in de
week beschikbaar is waarvan één keer in de maand volgens rooster (afgestemd op de
vergaderingen van de Commissie van Toewijzing) op de dinsdagmiddag en daarnaast flexibel
is in de tijdbesteding.
De onafhankelijk voorzitter verzorgt tevens de secretariële rol in de verbinding tussen de
scholen en de Commissie van Toewijzing.
Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en het afdelingsplan van de
afdeling Steenwijk zijn op aanvraag beschikbaar. Deze kunnen aangevraagd worden middels
het sturen van een mail naar info@stichtingopkop.nl
Contact
U kunt nadere informatie inwinnen bij:
•
•

Mevr. E. Fokker (lid van de CvA) tel. 06-23608777;
Dhr. A.R. Boon (directeur-bestuurder Stichting Op Kop) tel. 06-20443187.

U kunt uw motivatiebrief en C.V. t/m 20 februari a.s. mailen naar info@stichtingopkop.nl
De gesprekken zijn gepland op woensdagochtend 27 februari a.s. in Giethoorn. Bij
uitnodiging voor een gesprek ontvangt u op 25 februari a.s. bericht.

