
Vakspecialist Leerlingenvervoer 

 

Als vakspecialist Leerlingenvervoer ben je voor het leerlingenvervoer dé adviseur voor onze wettelijk 

taken. Je beoordeelt inhoudelijk de aanvragen die bij  het Loket Leerlingenvervoer binnen komen en 

draagt zorg voor een tijdige en correcte verwerking hiervan en de mutaties hierop. Je stelt de 

beschikking op voor de toekenning of afwijzing van de aanvraag. Hiervoor gebruik je de applicatie 

leerlingenvervoer die je ook nog verder kunt inrichten en verbeteren. Naast bovengenoemde 

werkzaamheden handel je ook eventuele klachten en bezwaarschriften af. Je levert hiertoe de 

benodigde informatie aan en bereid je de behandeling samen met de gemeente voor. Het contact 

onderhouden met ouders, scholen en de gemeentelijke vervoerscentrale gaat je goed af. Verder ben 

je goed in het adviseren over beleidsmatige vraagstukken die te maken hebben met 

leerlingenvervoer en het opstellen /aanpassen van verordeningen. Je neemt desgevraagd deel aan 

projecten en levert input voor aanbestedingen van het vervoer.  

 

Wat doen wij?  

SWVO is een samenwerkingsverband dat werkt in opdracht van de zeven gemeenten in de 

Oosterschelderegio. Naast beleidsadvisering en besluitvorming, geeft SWVO uitvoering aan diverse 

activiteiten en bovengemeentelijke voorzieningen op het gebied van welzijnszorg in het sociaal 

domein, te weten: Gezondheidsbeleid, Volwasseneneducatie, Cultuureducatie; Bibliotheekwerk; 

Leerlingenvervoer; Wmo-voorzieningen; Bibliotheekwerk en Jeugdbeleid. De werkzaamheden van 

het leerlingenvervoer vinden plaats vanuit het Loket Leerlingenvervoer waar je samen met een 

aantal collega’s werkt. 

 

Wie ben jij?  

We zoeken iemand die goed kan samenwerken en klantgericht is. We vinden het belangrijk dat je 

initiatief neemt en denkt in mogelijkheden en oplossingen. Je vindt kwaliteit belangrijk en je voelt je 

verantwoordelijk voor je eigen werk en voor het succes van het Loket leerlingenvervoer. Je bent 

iemand die gevoel heeft bij de doelgroep en flexibel is ingesteld. Naast kwaliteiten als overtuigings- 

en daadkracht ben je ook in staat om lastige klantvraagstukken correct op te lossen. Voor de functie 

vragen wij een HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur (juridische) ervaringskennis in het 

leerlingenvervoer.  

 

Wat bieden wij?  

• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van één jaar voor 32 uur per week met de mogelijkheid van 

een overeenkomst voor onbepaalde tijd of verlenging, 

• Een bruto maandsalaris van min 2865,- en max 4208,- (schaal 9) op basis van 36 uur, 

• De mogelijkheid om in de uitloopschaal 10 te komen, 

• Een individueel keuzebudget van 17,05% over je brutosalaris dat je kunt inzetten voor 

vakantiegeld, eindejaaruitkering, extra verlof, fietsregeling, vergoeding van reiskosten of een 

opleiding, 



• Mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en een budget om de thuiswerkplaats in 

te richten, 

• Per 1 januari 2023 een vergoeding woon-werk, 

• 180 vakantie-uren (op basis van 36 uur/week), 

• Een goede pensioenregeling (ABP). 

 

Maak jij het mogelijk?  

Zet je talent in en ontwikkel jezelf verder bij het SWVO. Solliciteer op deze functie van vakspecialist 

leerlingenvervoer voor 15 augustus 2022. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen met 

sollicitatiebrief en CV ter attentie van Gerrie de Reiger, secretariaat@swvo.nl. Wil je eerst meer 

weten over de vacature? Bel of mail met Peter Verburg via 06-51316675 of per mail 

p.verburg@swvo.nl. Voor vragen over de procedure bel of mail je naar Gerrie de Reiger (06 

19302446 of g.dereiger@swvo.nl).  

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 

kandidaat voorrang. 
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