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onafhankelijk lid commissie toewijzing ondersteuning (cto)  
gedragswetenschapper / jeugdhulpverlening 
 
Taken en werkzaamheden 
- bewaken van het proces van advisering over afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen 

(procedure en inhoudelijke besluitvorming, op efficiëntie en transparantie), conform de 
beschreven en vastgestelde werkwijze; 

- bewaken van de juiste inbreng van betrokkenen bij het proces van toewijzen: 
ondersteuningscoördinator/school vo, ouders, leerling, leden van de cto; 

- signaleren van ontwikkelingen, trends en onvolkomenheden binnen het proces van 
toewijzen; 

- draagt namens het samenwerkingsverbanden vo Maastricht Heuvelland & Parkstad bij aan 
het opstellen van verweerschriften voor de bezwaarschriftencommissie;. 

- neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen van de cto; 
- participeert actie aan de intervisievergaderingen van de cto; 
- is opsteller van een onderbouwd advies aan de directeur swv inzake de aanvraag 

arrangementen c.q. toelaatbaarheidsverklaringen; 
- bijhouden van inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van arrangeren en toewijzen van 

toelaatbaarheidsverklaringen. 
- Houdt gesprekken met VSO/ VO scholen over de voortgang van de afgegeven 

arrangementen en maakt hierin afspraken over de te behalen doelen. 
 

Speelruimte 
- het lid van de cto is inhoudelijk verantwoordelijk voor het proces van advisering over 

verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring c.q. afgeven van een arrangement 
(onverlet de formele verantwoordelijkheid van de directeur tot het afgeven tlv’s en 
arrangementen en diens verantwoordelijk voor de organisatorische kant van het proces).  
 

Kennis en vaardigheden 
- heeft een academische werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding psychologie / 

orthopedagogie (master), 
- heeft kennis van en inzicht in leerlingen met behoefte aan extra onderwijsondersteuning, 

o vanuit onderwijskundig perspectief; 
o kan de vertaalslag van slagboomdiagnostiek naar handelingsgericht arrangeren 

maken; 
o heeft vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen 

van draagvlak; 
o is flexibel, besluitvaardig, doortastend en standvastig (zakelijk-professioneel); 
o heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 
o beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
o heeft kennis en vaardigheid in het bewaken van adviesprocessen; 
o heeft een stimulerende, op samenwerking gerichte houding. 

Onafhankelijkheid en veldkennis 
- het lid van de cto is onafhankelijk c.q. niet in dienst van een van de deelnemende besturen 

(Adelante, De Maasgouw, CitaVerde, INNOVO, LVO, Movare, MosaLira, SVOPL),  van het 
samenwerkingsverband, 



- het lid van de cto is gedragswetenschapper, kennis van en ervaring in de 
jeugdhulpverlening en/of onderwijs is gewenst. 

 
Aanstelling en bezoldiging  
Voor het uitvoeren van de taak lid commissie toewijzing ondersteuning worden twee dagdelen 
vergoed (0,2 fte). Aanstelling (en bezoldiging) op basis van detachering vanuit de huidige 
organisatie (bijvoorbeeld Trajekt, Xonar, Youz, BJZ) dan wel op vacatie basis. In het laatste 
geval (vacatie basis): er wordt aangesloten bij de landelijke rijksregeling voor 
adviescommissies: vergoeding per dagdeel € 235,-. Het betreft een bruto-vergoeding die via 
IB-47 aan fiscus wordt gemeld; c.q. betrokkene factureert zelf vanuit rechtspersoon maar dan is 
wel nog BTW verschuldigd. 
 
Startdatum: zo spoedig mogelijk  
 
Informatie over deze vacature kan verkregen worden bij:  
Norbert Bollen | directeur | 06 50285031 | n.bollen@swvzl.nl of 
Carla Sparnaaij | voorzitter cto | 06 21108791 | c.sparnaaij@swvzl.nl  
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