
 

 

 
 
Iedere jongere de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft. Is dat een missie die jouw hart 
sneller laat kloppen? Neem je graag initiatief en houd je van afwisselend werk?  
Dan is deze baan wat voor jou! 
 
Sterk VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs 
in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Het vergoten van onderwijs- en ontwikkelkansen is de 
hoofdopdracht van Sterk VO. Met jongeren en ouders, scholen, besturen en de gemeenten Utrecht 
en Stichtse Vecht versterken we de kwaliteit van de ondersteuning op en rond de scholen om te 
zorgen voor een doorgaande onderwijsloopbaan. Dit gebeurt vanuit een stevige gezamenlijke visie: 
zorgen voor een sterke basis op school, thuis en in de wijk, steun bieden waar dat nodig is en 
specialistische ondersteuning inzetten als dat moet.  
 
Wij zijn voor het team schoolloopbanen/passend onderwijs op zoek naar een 
 

medewerker schoolloopbanen/passend onderwijs (0.8 fte) 
 
Als medewerker schoolloopbanen/passend onderwijs heb je uiteenlopende taken. Je bereidt 
overleggen voor over passend onderwijs en de overstap van primair naar voortgezet onderwijs (PO – 
VO) en middelbaar beroepsonderwijs (VO – MBO) met scholen, teamcoördinatoren en de directie en 
maakt daarvan het verslag. Je organiseert activiteiten om kennis te delen en te leren van elkaar.  
Je onderhoudt contacten met scholen en collega’s over de uitvoering van projecten en ondersteunt 
het team hierbij. Je bent daarnaast inzetbaar voor interne en externe communicatie van Sterk VO. 
 
Je krijgt alle ruimte voor eigen initiatief en we denken graag mee over hoe we jouw werkzaamheden 
zo goed mogelijk laten aansluiten op waar jij je in wilt ontwikkelen. De teamcoördinatoren van het 
team schoolloopbanen/passend onderwijs zijn jouw aanspreekpunt en leidinggevende. 
 
Ben jij iemand die:  

✓ een HBO- of academisch werk- en denkniveau heeft 
✓ zich aangetrokken voelt door een jonge organisatie met maatschappelijke impact  
✓ affiniteit heeft met datasystemen en het opstellen van datarapportages 

✓ zelfstandig werkt, hoge kwaliteit levert en resultaat belangrijk vindt 
✓ graag doet wat nodig is 
✓ en zin heeft om snel aan de slag te gaan? 

Dan zijn wij geïnteresseerd in een nadere kennismaking met jou. 
 
Wij bieden: 

✓ een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming.  
✓ een salaris op schaal 10 (CAO VO), afhankelijk van kennis en ervaring.  
✓ een ambitieuze en collegiale werksfeer. 
✓ ruime opleidingsmogelijkheden. 
✓ goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Interesse? Neem dan contact op met Mariska Rijsdijk (teamcoördinator), m.rijsdijk@sterkvo.nl / 
06-28888883 of Harriët Smit (programmaleider), h.smit@sterkvo.nl, /06-23273039. Je motivatie en 
CV kun je vóór 1 oktober 2021 per e-mail sturen naar secretariaat@sterkvo.nl, onder vermelding van 
‘vacature medewerker Sterk VO’.  
Meer informatie over het samenwerkingsverband vind je op: www.sterkvo.nl  
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