
Samenwerkingsverbanden Amstelronde en SWVAM zoeken op korte termijn een 

projectleider voor netwerk HB. 

Sinds drie jaar organiseren wij gezamenlijk een netwerk met professionals uit het onderwijs, de 

gemeente en de kinderopvang, rondom het onderwerp hoogbegaafde kinderen van 0-21. Ons doel 

is de overgangen tussen vormen van opvang en onderwijs voor deze leerlingen soepeler te maken. 

Wij organiseren bijeenkomsten voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, waarbij alle 

collega’s van scholen, kinderopvang en gemeente welkom zijn en zich welkom voelen. Steeds meer 

aandacht geven we aan de overgang van kinderopvang naar primair onderwijs (het jonge kind), de 

overgang van PO naar VO en de overgang van VO naar WO (de adolescent). Per overgang zijn 

werkgroepen ingericht. 

Op korte termijn zoeken wij een collega die affiniteit heeft met HB in het onderwijs en goed is in 

netwerken, communiceren en organiseren. Het is ook mogelijk dat we met twee collega’s gaan 

werken, waarbij de verdeling ligt tussen KOV-PO (4 uur) en PO-WO (4 uur), waarbij de werkgroep 

PO-VO door de collega’s gezamenlijk wordt opgepakt. 

Binnen een detacheringscontract of ZZP constructie van 4 of 8 uur per week (40 schoolweken) richt 

je je op de volgende taken 

- Aansturen van (een deel) de werkgroepen KOV-PO, PO, PO-VO, VO, VO-WO.

- Besluiten nemen over de inhoud van de bijeenkomsten.

- Organiseren van de bijeenkomsten zowel life als online.

- (gezamenlijk) overzicht houden over het gehele project en verbinding leggen tussen

werkgroepen, SWV en gemeente.

- Contacten onderhouden met de scholen, kinderopvang en VU/UVA.

- Communiceren via website en nieuwsbrief.

- Contact onderhouden met en inspiratie opdoen in het landelijk netwerk.

Je werkt samen met de huidige projectleider, zij zal zich richten op de eindverantwoording en 

financiën. Verdere informatie kun je bij haar ophalen: 

Cathelijn Dieleman: netwerkhb@amstelronde.nl of 06 49014343. 

We zien je reactie graag uiterlijk 7 oktober 2021 tegemoet. Je kunt een mail met motivatie 

sturen naar j.looman@amstelronde,nl. 
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