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Zuidwolde, 10 oktober 2019 

 

Het bestuur van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 2203 

zoekt voor uitvoering van beleid voor begaafde leerlingen een:  

 

 

COÖRDINATOR   

BEGAAFDE LEERLINGEN 

wtf. 0,2 voor de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023 

 

De coördinator heeft op het terrein van onderwijs aan begaafde leerlingen de opdracht 

om uitvoering te geven aan het activiteitenplan begaafde leerlingen, op grond waarvan 

het Ministerie van BVOM de projectsubsidie voor vier jaren heeft toegekend. De 

coördinator werkt in opdracht van de directeur en onder de verantwoordelijkheid van het 

bestuur SWV PO 2203.   

 

De onderzoeker verricht de volgende werkzaamheden:  

➢ Specialiseren in organisatie en verandermanagement, 

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

➢ Relaties leggen en onderhouden met de schoolbesturen, scholen en leerkrachten 

die zich bezighouden met het onderwijs aan begaafde leerlingen,  

➢ Inventariseren van expertise betreffend het onderwijs aan begaafde leerlingen, 

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

samenwerking met de onderzoeker die het eerste half jaar van 2020 een 

aanbeveling aan het bestuur SWV PO 2203 voorbereidt, 

➢ Samen met de drie afdelingscoördinatoren uitvoering geven aan de 

vervolgopdracht van het bestuur SWV PO 2203 om het onderwijs aan begaafde 

leerlingen met kwaliteit in te richten en te borgen, 

➢ De kwaliteit van de expertise bij professionele medewerkers vergroten, borgen en 

delen, 

➢ De integrale aanpak en goede ondersteuning aan begaafde leerlingen in SWV PO 

2203 zodanig inrichten dat dit vanaf schooljaar ’23-’24 zonder extra subsidie 

ingepast blijft in de basis- en extra ondersteuning.  
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Functie-eisen 

De coördinator 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 coördinator dient gespreksvaardigheden te beheersen om met schoolbestuurders, 

directeuren, leerkrachten en ouders doelgericht te communiceren.   

De onderzoeker dient in staat te zijn leiding te geven aan nieuw te benoemen 

afdelingsspecialisten begaafdheid. 

 

Opleidingsniveau  

Bachelor pedagogiek, onderwijskundige of andere aantoonbare opleiding.  

 

Werkervaring  

Minimaal 5 jaar relevante onderwijservaring.  

 

Omvang van de functie  

De coördinator wordt voor vier jaren benoemd voor één dag per week (wtf. 0,2).  

 

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 onderzoeker 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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