
 
 

Gezocht: enthousiaste, verbindende leden voor de projectgroep (m/v) 

Taken Projectgroep: brug naar de werkvloer 

De projectgroep van De Leidse Aanpak bestaat uit 14 projectgroepleden: 2 uit de voorschoolse 

educatie (VSE); 2 uit primair onderwijs (PO); 3 uit voortgezet onderwijs (VO); 1 uit Middelbaar 

Beroepsonderwijs (MBO); 2 vanuit de Hogeschool; 2 vanuit de Universiteit; 1 vanuit de gemeente en 

1 vanuit de overige partners.  

Een projectgroeplid is verantwoordelijk voor een hoofdthema binnen zijn/haar eigen werkveld. De 

hoofdthema’s zijn als volgt verdeeld over de werkvelden: 

VSE: overgang&aansluiting; motivatie 

PO: overgang&aansluiting: onderwijs op maat voor talenten 

VO: overgang&aansluiting; onderwijs op maat voor talenten; motivatie 

MBO: overgang&aansluiting 

Hogeschool: overgang&aansluiting; onderwijs op maat voor talenten 

Universiteit: overgang&aansluiting; motivatie 

Het projectgroeplid vanuit de gemeente heeft een ondersteunende rol. 

Het projectgroeplid van de partners houdt zich bezig met de inzet van de partners in de stad. 

Projectgroepleden worden gekozen op grond van hun inhoudelijke expertise én hun vermogen om 

collega’s te enthousiasmeren en mobiliseren voor de activiteiten van De Leidse Aanpak. Zij zijn 

gekoppeld aan een werkveld én een thema binnen dat werkveld (zie organogram).  

Het projectgroeplidmaatschap is vastgesteld op 90 uur per persoon per schooljaar en wordt in 

principe aangegaan voor de periode van vier jaar. Jaarlijks evalueren we. Bezoldiging gebeurt in geld 

of in tijd. 



 
 

 

 

 

 

De projectgroepleden onderhouden contact met de trekkers van projecten die binnen hun werkveld 

en thema vallen. Zij initiëren nieuwe projecten; zij zorgen voor goede informatievoorziening over De 

Leidse Aanpak binnen hun werkveld en trekken samen op met projectgroepleden die met hetzelfde 

onderwerp bezig zijn (inhoudelijke rol) dan wel met projectgroepleden van naastliggende werkvelden 

(overgang&aansluiting). 

De projectgroep komt in wisselende samenstelling 5 keer per jaar bijeen, gekoppeld aan het 

hoofdthema waaraan een projectgroeplid zich heeft verbonden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld ter 

versteviging van de groep, heeft als doel om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten en om 

met elkaar mee te denken en elkaar te inspireren. 

Elk projectgroeplid heeft na aanstelling een gesprek met de projectleider over de taak die er ligt.  

Meer informatie kun je vinden in het concept-projectplan De Leidse Aanpak 2.0 (in bezit van elke 

partnerorganisatie) of opvragen bij de projectleider: Lineke van Tricht, lineke@deleidseaanpak.nl, 06-

30870947. 

Interesse? Schrijf een brief waarin je ingaat op de volgende onderwerpen: 

Juridisch opdrachtgever:

Directie SWVVO en/of directie PPO
Projectleider

Projectgroep:

VSE: overgang&aansluiting; motivatie

PO: overgang&aansluiting; onderwijs op maat

VO: overgang&aansluiting; motivatie; onderwijs op maat

MBO: overgang&aansluiting

Hogeschool: overgang&aansluiting: onderwijs op maat

Universiteit: overgang&aansluiting: motivatie

gemeente: ondersteuning

partners: samenwerking in de stad

Regiegroep / Opdrachtgevers:

Gemeente, PO, VO, MBO, Hogeschool, Universiteit
Raad 

van 

Advies 

Professionals 

mailto:lineke@deleidseaanpak.nl


 
 

- Op welk werkveld wil je je richten en waarom? 

- Op welke hoofdthema wil je je richten en waarom? 

- Welke kwaliteiten neem jij mee om deze taak goed uit te voeren? 

Bij gelijke geschiktheid wordt meegenomen dat we graag een gemêleerd gezelschap willen vormen 

met projectgroepleden vanuit verschillende besturen. 

Richt je brief aan de projectleider en verstuur hem per e-mail vóór 30 maart 2018. Gesprekken 

vinden plaats op 6, 10 en 18 april met Marielle Rumph en Lineke van Tricht. 

 


