
Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON)

Vacature Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit 
(0,6-0,8 fte)

Per 1 maart 2023



1. De organisatie



Stichting Specialisten in Passend Onderwijs
(SPON)
SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de regio Drechtsteden en 
Gorinchem. Ca. 430 medewerkers verzorgen het onderwijs en de begeleiding van ca. 1550 leerlingen in de 
leeftijd van 4 t/m 20 jaar. SPON omvat vijf typen scholen binnen drie onderwijswetten. Wij bieden onderwijs 
en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsvraag:

Speciaal basisonderwijs (sbo) aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen: de Kameleon (Papendrecht), 
de Steenen Kamer (Zwijndrecht), de Rotonde (Gorinchem).

(Voortgezet) speciaal onderwijs (so en vso) aan zeer moeilijk lerenden: de Stroom vso (Dordrecht), de Kleine 
Wereld (Gorinchem), Bleyburgh so en Bleyburgh vso (Sliedrecht).

Onderwijs en zorg voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking (lg/mg), langdurig zieken 
en (so) zeer moeilijk lerenden: Kiem (Dordrecht)

Praktijkonderwijs: De Sprong (Sliedrecht en Zwijndrecht)

VMBO: Griendencollege (Sliedrecht)



Bestuurskantoor

Het CvB en de directie van de scholen worden ondersteund door de medewerkers van het 
bestuurskantoor, waaronder een bestuurssecretaris en een HR-specialist. De beleidsmedewerker onderwijs & 
kwaliteit is een nieuwe rol en zal het team van het bestuurskantoor gaan versterken.

Het bestuurskantoor is dienend aan de integrale verantwoordelijkheid die het CvB en de directeuren hebben 
ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast richt het bestuurskantoor zich op het verbeteren 
van de interne organisatie. 

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de scholen op een aantal beleidsterreinen te ontzorgen. Een aantal 
ondersteunende werkzaamheden zijn uitbesteed. Het gaat hierbij onder andere om de financiële 
administratie, de salarisadministratie, de (financiële) planning & control en de ondersteuning op het gebied 
van huisvesting, schoonmaak, beveiliging en ICT. Daarnaast wordt voor personeels- en overige beleidszaken 
incidenteel gebruik gemaakt van gespecialiseerde bureaus.



Bedoeling, kernwaarden en leidende 
principes
Bedoeling:
SPON bestaat opdat leerlingen zich ontwikkelen naar hun eigen potentieel en opdat leerlingen ervaren dat ze 
ertoe doen.
Meer specifiek betekent dit dat leerlingen:

● Zo zelfstandig mogelijk en vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de samenleving:
o Met wisselende omstandigheden weten om te gaan.
o De ervaring hebben dat ze gewaardeerd worden om hun unieke mogelijkheden.

Kernwaarden:
GROEI – VERTROUWEN – WENDBAAR - MOED
Onze strategische doelen mogen de wendbaarheid van onze scholen en medewerkers niet in de weg staat. Er 
moet ruimte en vertrouwen zijn die het mogelijk maakt dat onze directies en teams groeien en de juiste keuzes 
maken. Zelfs als dat moed vergt wanneer er nieuwe stappen moeten worden gezet. Doelen zijn richtinggevend 
en mogen ter discussie gesteld worden zolang ze worden gewogen in het cyclische proces van 
onderwijsverbetering.



Bedoeling, kernwaarden en 
leidende principes

Leidende principes:
Onze leidende principes zijn vuistregels die richting geven aan het handelen van mensen, zodat je weet dat je 
de goede dingen doet, op de juiste manier. Het zijn waarden die sturend zijn in de besluitvorming en 
vormgegeven in de volgende rollen:

Samenwerker: betrekt leerlingen, ouders en collega’s (en andere partners) in de samenwerking en voelt zich 
eigenaar voor samen.

Professional: heeft veel kennis en specifieke vaardigheden op zijn vakgebied en is voortdurend in ontwikkeling.

Onderwijsspecialist: is pedagogisch en didactisch competent en is in staat om onze doelgroepen te bedienen 
en daarbij diversiteit en complexiteit als uitgangspunt te nemen.

Netwerkbouwer: bouwt, kent en neemt deel aan netwerken en brengt ‘buitenwereld’ naar binnen en vice
versa.



2. Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit



1. Je adviseert en ondersteunt de directeuren en de scholen van SPON bij de ontwikkeling van hun onderwijs en 
de verbetering van hun kwaliteitszorg. Je bent een goede gesprekspartner die zich kan inleven in de specifieke 
situatie van een school.

2. Ook draag je bij aan professionalisering waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de professionals 
gestimuleerd worden. SPON heeft de ambitie om werkgroepen in te richten die bijdragen aan de ontwikkeling 
van ons onderwijs en/of het delen van kennis, waarin gewerkt wordt met kort-cyclisch verbeteren.

3. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Je zorgt ervoor dat het college van 
bestuur van SPON zicht heeft op de onderwijskwaliteit van de scholen binnen de stichting. Je monitort hierbij de 
ontwikkeling van opbrengsten en adviseert het bestuur pro-actief.

4.  Wij zien in jou een stevige gesprekspartner die denkkracht combineert met een mentaliteit van ‘aanpakken’. 
Je bent een teamspeler, die zaken durft te benoemen.

Taken en verantwoordelijkheden



De beleidsmedewerker die wij zoeken, beschikt over:

• HBO of academisch werk- en denkniveau, analytisch vermogen

• passie voor het (gespecialiseerd) onderwijs

• inzicht en ervaring in kwaliteitszorg is een pré

• bekwaam in het werken met M365

Ten slotte ben je:

• een positief-kritische en inspirerende sparringpartner

• open en integer

• organisatiesensitief

• een professional die het goede voorbeeld geeft

• iemand die kan relativeren en ondersteunen

Competenties en eigenschappen



• Een aanstelling in schaal 11 cao PO

• Startdatum, 1 maart 2023

• Een functie met heldere kaders, maar ook met veel vrijheid deze naar eigen invulling en inzicht in te vullen

• Een bestuur waarbij de basis op orde is en er dus alle gelegenheid is verder te ontwikkelen

• Een ontwikkelingsgerichte organisatie, met korte lijnen

• Alle ruimte voor autonomie

• SPON is een organisatie van Samenwerkers, Professionals, Onderwijsspecialisten en Netwerkbouwers

• Veel werkplezier.

Wat bieden wij?



3. Procedurebeschrijving / 
solliciteren



Publicatie van de vacature
Deze vacature wordt door SPON in- en extern uitgezet. Alle informatie is te raadplegen via de website van 
Pesant: www.pesant.nl.

Meer informatie over de vacature en de functie
Voor eventuele aanvullende vragen kun je contact opnemen met Guus Haelermans van 
Pesant via ghaelermans@pesant.nl

Sollicitatie
Wil je solliciteren, richt je brief dan aan de voorzitter van het college van bestuur, mevrouw Christa van Delen, 
en stuur deze met je cv per e-mail naar Guus Haelermans, secretariaat@pesant.nl.
De sluitingsdatum is 4 januari.

Ontvangstbevestiging
Sollicitanten ontvangen een ontvangstbevestiging van het secretariaat van Pesant.

http://www.pesant.nl/
mailto:secretariaat@pesant.nl


Benoemingsadviescommissie (BAC)
De benoemingsadviescommissie bestaat uit vier leden: de voorzitter college van bestuur, de bestuurssecretaris, een 
directeur van een van de SPON-scholen en een GMR-lid.

Voorselectie
De BAC besluit op 4 januari 2022 welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. 
Pesant informeert kandidaten hierover.

Selectiegesprekken
Eerste gespreksronde: 10 januari (en eventueel 18 januari) 2023
Tweede gespreksronde: 24 januari 2023 
De adviseur van Pesant treedt in deze gesprekken op als onafhankelijk gespreksleider. Kandidaten die worden 
uitgenodigd voor een tweede gesprek, wordt gevraagd een Fitch persoonlijkheidstest in te vullen (www.fitch.nl).

Benoeming
Indien de BAC tot een voordracht van een kandidaat komt, volgt op 26 januari een arbeidsvoorwaardengesprek.

http://www.fitch.nl
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