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SKOSO heeft een prachtige uitdaging voor een

Expert passend onderwijs

(orthopedagoog / (school)psycholoog / ervaren intern begeleider)

24 uur (0,6 fte)

Bij SKOSO werk je in een organisatie die duurzaam in beweging is. Het kind staat voorop en de

professional staat centraal. SKOSO werkt intensief samen met kinderopvang De Verbinding. Als

Expert Passend Onderwijs begeleid je een aantal scholen en opvanglocaties bij het

doorontwikkelen van passend onderwijs en passende opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Samen

met de kinderopvang en/of de school, de ouders en het kind ga je na een gedegen analyse op

zoek naar kansen en mogelijkheden. In een team met diverse deskundigen en in intensieve

samenwerking met partners binnen Meierijstad: gemeente, Jeugdzorg en het

Samenwerkingsverband 30.06, delen we kennis en expertise zodat we voor elk kind de meest

passende situatie kunnen creëren.

We zoeken een onderwijsexpert met bij voorkeur WO of minimaal HBO+ niveau die:

● in een verbindende en pro-actieve rol als teamspeler kan meewerken aan de professionele

ontwikkeling van SKOSO en De Verbinding;

● collega professionals op de scholen en in de kinderopvang kan adviseren bij de (extra)

ondersteuning van leerlingen;

● SKOSO als bovenschools deskundige kan vertegenwoordigen in het Samenwerkingsverband

30.06;

● graag samenwerkt binnen een lerende organisatie waar ruimte is voor professionalisering en

coaching om de beste versie van jezelf te kunnen zijn.

De functie wordt gewaardeerd in schaal 11.

Interesse? Mail dan jouw motivatie en CV vóór 15 september a.s. naar info@skoso.nl. Voor

informatie kun je bellen naar Debbie Verschuuren (orthopedagoog), 06-19171844 of kijk op

de website van SKOSO voor meer informatie. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 20 en

30 september a.s. in de middag.

SKOSO fuseert op 1 januari 2022 met Skipov basisonderwijs. De nieuwe organisatie gaat

Verdi heten. SKOSO en Skipov zijn organisaties met scholen voor primair onderwijs in

Meierijstad. SKOSO heeft 7 scholen (ruim 1250 leerlingen), in de kernen Sint-Oedenrode,

Olland, Boskant en Nijnsel. Skipov omvat 13 scholen (ruim 2200 leerlingen) in de kernen

Veghel, Mariaheide, Erp, Boerdonk, Zijtaart, Keldonk en Eerde. Aan Skipov is SPV

verbonden met 12 peuterspeelzalen.
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