
 Staij zoekt een 

 Adviseur passend onderwijs (APO) 
 Met hart en oog voor onderwijs en kinderen 
 0.8-1,0 FTE  |  Per 1 augustus 2022 |  Functiecategorie OOP Schaal 11 | Aanstelling als staffunctionaris | 
 Uitzicht op een vaste aanstelling   |   Andere wensen zijn altijd bespreekbaar, kom op gesprek! 

 Binnenkort vertrekt één van onze twee APO’s na een lang dienstverband. Wij zoeken per 1 
 augustus een nieuwe collega. 

 Aan elke school van Staij is een APO verbonden. Onze twee APO’s werken elk met een eigen 
 groep scholen en adviseren de scholen bij het arrangeren, en alles wat daarbij komt kijken, 
 zowel op systeem- als leerlingniveau. De werkplek van de APO is op de scholen. De APO’s 
 werken zelfstandig en stemmen daarbij regelmatig af met de beleidsmedewerker passend 
 onderwijs van Staij. Daarmee zijn de APO’s een belangrijk klankbord voor het schoolbestuur. 

 Wij zoeken: 
 We zoeken een nieuwe collega: 

 ●  die zich laat omschrijven als deskundig, onafhankelijk,  doortastend, verbindend, 
 proactief en realistisch. 

 ●  die een kritische vriend kan zijn voor Staij en onze scholen. Een partner van onze 
 directeuren en intern begeleiders, een meedenker en adviseur voor onze bestuurder; 

 ●  die prioriteit maakt van de onderwijsbehoefte van het kind; 
 ●  die een een achtergrond heeft in het Specialistisch Onderwijs; 
 ●  die bekend is met het Amsterdamse onderwijsveld en jeugdveld; 
 ●  die in gesprekken met ouders verbindend en oplossingsgericht handelt. 

 Wij bieden: 
 ●  een zelfstandige en veelzijdige baan, 
 ●  ruimte om actief, innovatief en creatief het passend onderwijs binnen Staij mede te 

 ontwikkelen, 
 ●  een uitdagende werkomgeving, waarin je te maken krijgt met veel verschillende 

 soorten schooltypen en leerlingpopulaties; 
 ●  mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, 

 Profielschets 
 Klik  hier  door naar de volledige profielschets van  deze functie. 

https://drive.google.com/file/d/10X3oQpfAQyLlNdDqsBzKTvuGhLZBMYgO/view?usp=sharing


 De procedure 
 Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag  uiterlijk 8 mei  tegemoet. Je kunt je 
 motivatiebrief en CV mailen naar Mirjam Hoedemaker:  mhoedemaker@staij.nl. 
 De eerste ronde sollicitatiegesprekken wordt gevoerd op dinsdag 17 mei vanaf 15:00 uur. 

 Vragen? 
 Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Mirjam Hoedemaker (algemeen 
 beleidsmedewerker Staij) via  020-  7163460  |  mhoedemaker@staij.nl  ,  of Margo Slob (adviseur 
 passend onderwijs Staij) via  mslob@staij.nl  (voor  het maken van een telefonische afspraak). 
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 Over Staij 

 In 2008 werd onze stichting opgericht onder de naam “Samen tussen Amstel en IJ”. Vanaf dat 
 moment bundelden we onze krachten in het gebied waar onze ruim 6.000 leerlingen dagelijks 
 het fundament leggen voor hun toekomst. Inmiddels staan we bekend onder de afkorting ‘Staij’. 

 Op onze zeer diverse basisscholen bieden we ondersteuning voor kinderen op elk niveau, intern 
 en extern.   Voor collega’s bieden we allerlei handvatten voor groei zoals de Opleidingsschool, 
 het Coachingshuis, leernetwerken, participatie in wetenschappelijk onderzoek, studiedagen, 
 events en studiereizen, IKC ontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe scholen. 

 Onze waarden 
 Elke school van Staij heeft een eigen karakter, en toch delen we drie waarden die belangrijk zijn 
 voor de hele organisatie. Deze zijn de  basis voor hoe we naar onderwijs kijken en hoe we de 
 dingen organiseren. 
 Zorgzame verbinders.  We helpen elkaar om te leren,  verantwoordelijkheid te delen en met een 
 open blik naar de wereld te kijken. We zijn oprecht, transparant, toegankelijk en hebben 
 vertrouwen in elkaar. 
 Vindingrijke eigendenkers.  We geven veel ruimte aan  eigen koers en vernieuwing. We zijn 
 nieuwsgierig en hebben moed om dingen in beweging te brengen. Hierbij tonen we 
 eigenaarschap. Noem ons Amsterdams: eigenwijs met een voorliefde voor diversiteit en 
 vrijheid. 
 Ambitieuze vakmensen.  We hebben veel expertise en  ervaring in huis waardoor we 
 professionele kwaliteit kunnen bieden. We zijn context-gedreven, dagen onszelf uit om altijd te 
 blijven leren en leggen de lat hoog. We zijn hier trots op en we delen onze kennis graag om 
 anderen verder te helpen. 

 Meer informatie over onze stichting vind je op onze website  www.staij.nl  . Meer informatie over 
 het passend onderwijs bij Staij vind je op  www.staij.nl/koers-en-beleid  . 
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