
Profielschets coördinator PO/VO 
De samenwerkende schoolbesturen in de regio Delflanden zijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren 

coördinator po/vo Delflanden.  
Het betreft vooralsnog een tijdelijke aanstelling, tot de zomer van 2024, voor 0,4 fte op jaarbasis. 

 
Context 
In de regio Delflanden (gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp) werken ruim 70 
schoollocaties (van 21 schoolbesturen) voor primair en voortgezet onderwijs samen om leerlingen soepel en 
kansrijk te laten doorstromen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Naast de scholen zijn ook de 
samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs po en vo en de gemeenten nauw bij dit overstapproces 
betrokken.  
 
De samenwerkende partijen willen dat jongeren gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat zij hun talenten 
kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving. In de overstap po/vo 
betekent dit dat alle leerlingen (met en zonder extra ondersteuningsbehoefte) in de regio Delflanden een 
passende onderwijsplek wordt geboden. Het kind staat daarbij centraal en ontwikkeling is ten alle tijden 
mogelijk.  Om dit te realiseren is in de overstap po/vo een nieuwe structuur opgesteld, waarin de coördinator 
po/vo de verbindende schakel is 
 
Werkzaamheden 
1. Beleidsontwikkeling overstap po/vo 

• Stelt in afstemming met de Stuurgroep, de Expertgroep en de Communicatiegroep een jaarplan en 
vergaderplanning op; 

• Werkt aan de hand van projectplan en begroting het  project Kansrijk adviseren – kansrijk plaatsen 
Delft verder uit en zorgt voor de verantwoording van de subsidie; 

• Voorziet gevraagd en ongevraagd verschillende partijen (o.a. stuurgroep, scholen en 
samenwerkingsverbanden) van (beleids)adviezen, o.a. over (veranderende) wet- en regelgeving en 
onderzoek; 

• Gebruikt kennis ‘van buiten’ (ervaringen, onderzoek), doet eigen onderzoek of zet onderzoek uit om 
beleid te evalueren en herijken; 

• Draagt zorg voor de afstemming tussen de belanghebbenden onderling en tussen de 
belanghebbenden en het team en partijen buiten de regio; 

• Stelt de verschillende (financiële, personele en kwalitatieve) verantwoordingsrapportages op; 

• Zet in samenspraak met de Communicatiegroep een communicatiestrategie op en ondersteunt de 
Communicatiegroep in de uitvoering hiervan; 

• Verzorgt periodieke evaluaties op alle relevante terreinen en binnen alle relevante resultaatgebieden 
in algemene zin en specifiek voor het project Kansrijk adviseren – kansrijk plaatsen Delft; 

• Initieert, stimuleert en organiseert kennisdeling en een professioneel dialoog met en tussen scholen 
en belanghebbenden, informeert hen over relevante lokale, landelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen en creëert draagvlak en bewustwording om een soepele en kansrijke overstap voor 
kinderen mogelijk te maken. 

• Neemt desgevraagd als adviseur deel aan bestaande overleggen en participeert in de besluitvorming 
op de gezamenlijke taken; 

 
2. Coördineren, stimuleren en monitoren overstap po/vo 

• Voert het programmamanagement, inclusief beheren van het programmabudget, van het 
jaarprogramma po/vo en daarbinnen het projectplan Kansrijk adviseren – kansrijk plaatsen Delft; 

• Draagt zorg voor awareness op de relevante thema’s in de overstap po/vo bij alle betrokken partijen; 

• Monitort de resultaten van het overstap po/vo 

• Signaleert en inventariseert procedurele knelpunten en/of welke leerlingen geen passende plek 
dreigen te vinden en handelt hiernaar; 

• Organiseert po/vo bijeenkomsten voor het scholenveld met als doel kennisuitwisseling en het 
versterken van de onderlinge contacten tussen po- en vo-scholen in samenwerking met de 
Communicatiegroep; 

• Coördineert de digitale overstapapplicatie Onderwijs Transparant; 

• Stemt af met betrokkenen in omliggende regio's en externe stakeholders. 

https://swvo.sharepoint.com/sites/SWVVODelflanden/SWVVO/10.%20Overleggen%20Extern/Overleggen%20overstap%20PO-VO%20Delflanden/Projectleider/2750%20Projectplan%20GKA%20en%20profielschets%20(1).pdf
https://swvo.sharepoint.com/sites/SWVVODelflanden/SWVVO/10.%20Overleggen%20Extern/Overleggen%20overstap%20PO-VO%20Delflanden/Projectleider/2750%20Projectplan%20GKA%20en%20profielschets%20(1).pdf


Profiel 
De gezamenlijke schoolbesturen po en vo zoeken een ervaren coördinator die over de volgende eigenschappen 
en competenties beschikt: 

• Hbo/wo werk- en denkniveau in onderwijssetting (PO en/of VO)  

• Ervaring met de overstap tussen primair en voortgezet onderwijs  

• Integer, op samenwerking gericht en niet manipulatief in het opbouwen en onderhouden van een relevant 
relatienetwerk;  

• Slim en integer kunnen omgaan met (mogelijk) tegengestelde belangen en het creëren van een 
ontwikkelen van draagvlak om doelstellingen te realiseren; 

• Vaardig in communiceren (mondeling en schriftelijk) met alle actoren (op alle niveaus), strategisch 
adviseren, organiseren, inspireren en coördineren; 

• Vaardig in het onderzoeken en analyseren en gebruik maken van bestaande onderzoeken ten behoeve van 
de uitvoering van het projectplan of jaarplan; 

• Kunnen en willen denken in kansen en mogelijkheden om voor kinderen een kansrijke overstap van het 
primair naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken. 

 
Aanstelling 

• De coördinator po/vo wordt aangesteld door SWV VO Delflanden, detachering vanuit de betrokken 
schoolbesturen (po of vo) in de regio is mogelijk; 

• Omvang: 0,4 fte; 

• Aanvang: In overleg, zo snel mogelijk; uiterlijk 1 juni 

• Salarisindicatie: PO: schaal L13, VO: schaal 12 OPP/schaal LD OP 
 

 
Interesse 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Willemien Bekema (w.bekema@librijn.nl,  015 251 22 86) of Trudie 
Klooster (tklooster@swvvo-delft.nl, 06-48978064).  
Uw CV en motivatiebrief ontvangen wij graag uiterlijk 8 mei 2022 er e-mail onder vermelding van coördinator 
po/vo naar info@swvvo-delft.nl. De gesprekken vinden plaats in week 20 en 21 van 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De onderstaande documenten zijn aanvullend op te vragen: 
1. Adviesnotitie Overstapbeleid po/vo Delflanden 
2. Notitie structuur po-vo Delflanden 
3. GKA-II Kansrijk adviseren – kansrijk plaatsen 
4. Projectplan Kansrijk adviseren – kansrijk plaatsen binnen Delflanden 
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