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 Vacature 
 

 

Voorzitter PCL-Passend Onderwijs voor 0,25 fte  
per 1 mei 2023 

 

Context van de functie 

• Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is een samenwerkingsverband van 12 schoolbesturen voor 

voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio bereikbaar te 

maken. Binnen ons samenwerkingsverband kennen we de volgende geledingen: Expertisecentrum, OPDC, 

Zorgtoewijzing (ook wel PCL-PaO [Passend Onderwijs] genoemd) en directie & ondersteunende diensten. 

• De PCL-PaO is het adviserend orgaan voor de directeur bij de toewijzing van toelaatbaarheidsverklaringen 

(VSO en Praktijkonderwijs).   

Kernactiviteiten  

• Voorzitten van het adviserend orgaan met betrekking tot toewijzing, bewaking van het proces en de 

procedures in deze, beoordeling van de aanvraagdossiers en van de deskundigheidsadviezen. Dit alles 

resulterend in het per aanvraag adviseren van de directeur omtrent de besluitvorming van wel of niet afgifte 

van een toelaatbaarheidsverklaring VSO of PRO.  

Resultaatgebieden 

• Het geven van feedback over aangeleverde dossiers aan indieners en in zijn totaliteit aan de directeur. 

• Op basis van deskundigenverklaringen advies uitbrengen aan de directeur inzake afgeven van een TLV.  

• Voorzitten van besprekingen met ouders en/of andere betrokkenen die gericht zijn op het tot een advies 

komen inzake aanvraag toelaatbaarheids-verklaring (TLV). 

• Leiden van werkbezoeken aan het V(S)O en van steekproeven. 

• Contacten onderhouden met aanmeldende scholen. 

• Maken van het jaaroverzicht van de PCL-PaO. 

• Bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling binnen het samenwerkingsverband op gebied van toewijzing van 

extra ondersteuning. 

Kennis, vaardigheden en attitude 

• Analytisch inzicht in processen en dossiers. 

• Consciëntieus en precies kunnen werken in een procesmatige aanpak. 

• Theoretische kennis van het vakgebied van orthopedagogiek / psychologie en psychodiagnostiek.  

• Inzicht in taakstelling, organisatie, werkwijze en ondersteuningsstructuur van de scholen en van de sociale 

kaart in de regio. 

• Kunnen omgaan met of zich snel kunnen bekwamen in het omgaan met ons digitale aanvraagsysteem 

(KindKans). 

• Goede mondelinge en schriftelijk communicatieve vaardigheid. 

• Flexibele inzetbaar (in bepaalde perioden -met name aan het einde van het schooljaar- wordt er mee 

ureninzet gevraagd dan in andere perioden).  

 

 



Vacature voorzitter PCL-Passend Onderwijs    februari / maart 2023 2 

 

Functionele contacten 

• Met de directeur over besluiten. 

• Met de administratief ondersteuner over het administratieve proces rondom aanvragen en toewijzen. 

• Met de externe deskundigen die betrokken zijn in het kader van de aanvraagprocedure.  

• Met gedragsdeskundigen van het samenwerkingsverband en van scholen die betrokken zijn bij de 

aanvraagprocedure. 

• Met medewerkers van scholen die een aanvraag doen. 

• Met ouders en/of leerlingen die betrokken zijn bij de aanvragen. 

• Met collega’s van andere samenwerkingsverbanden in het kader van afstemming en kennisuitwisseling. 

• Met de directeur en beleidsmedewerker over beleidsadviezen, regelingen en procedures om tot besluiten 

te komen. 

Competenties specifiek voor deze functie  

• Oordeelsvorming en analyse. 

• Kwaliteitsgericht. 

• Plannen en organiseren eigen werk. 

• Samenwerken met collega's. 

• Samenwerken met de omgeving. 

• Reflectie en ontwikkeling. 

• Klantgerichtheid (service-oriëntatie). 

Opleiding 

• Masteropleiding orthopedagoog of psycholoog of vergelijkbare opleiding in het wetenschappelijk 

onderwijs. 

• Ervaring met het aanvragen van TLV’s voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is een pré. 

Omvang en inschaling 

• 0,25 fte per 1 mei 2023. 

• Schaal 11 CAO VO (OOP). 

Procedure 

• Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.  

• In verband met de onafhankelijke positie van de voorzitter van de PCL-PaO kan deze functie niet 

gecombineerd worden met een andere functie die verband houdt met andere werkzaamheden binnen de 

scholen van ons samenwerkingsverband.    

• Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Anja Biemans, 

directeur van het samenwerkingsverband: 06 -13911530.   

• Belangstellenden voor deze functie wordt gevraagd uiterlijk 12 maart 2023 per mail een motivatiebrief 

met CV  te sturen naar abiemans@swvfryslan-noard.nl. 

• De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 27 maart 2023. 

 
Meer Informatie omtrent het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen kunt u vinden op onze website: 

www.swvfryslân-noard.nl 

http://www.swvfryslân-noard.nl/

