Vacature zorgcoördinator
vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof
Periode
januari 2023 – juni 2023

Contactpersoon
Renate Cirkel

Taakomvang
0,65 fte

Functieomschrijving Zorgcoördinator
Werkzaamheden
1. Draagt zorg voor de coördinatie van activiteiten tussen eerste en tweedelijns zorgverleners op
school door:
• het afstemmen van de diverse vormen van tweedelijns begeleiding met de direct
betrokkenen en het verdelen van de taken;
• het tonen van actieve betrokkenheid tijdens overleggen van het ondersteuningsteam;
• budgethouder van begeleidingsuren en van de begrotingspost m.b.t. zorgactiviteiten.
2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid binnen de school door:
• toetsing en evaluatie van het zorgbeleid;
• brede maatschappelijke oriëntatie t.a.v. leerlingenzorg;
• implementatie van nieuwe ontwikkelingen binnen het zorgbeleid;
• ontwikkeling van deskundigheid op het punt van regelgeving en subsidiëring.
3. Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling t.a.v. de leerlingbegeleiding door:
• het volgen van landelijke ontwikkelingen op dit terrein en het rapporteren daarover aan de
directie;
• het meewerken aan de implementatie van vernieuwingen;
• het mede zorgdragen voor de evaluatie en de kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingbegeleiding;
• het jaarlijks evalueren van beleidsdocumenten;
• het schrijven van verantwoordingen voor onder andere gelden vanuit het
Samenwerkingsverband.
Verantwoording
De zorgcoördinator legt verantwoording af aan het MT wat betreft de kwaliteit en uitvoering van het
zorgbeleid op basis van bovenstaande omschrijvingen.

Kader
De zorgcoördinator verricht werkzaamheden op basis van met elkaar samenhangende richtlijnen,
wet- en regelgeving en specifiek geformuleerde beleidslijnen en voor wat betreft het onderwijs
binnen de vastgestelde onderwijsprogramma's die van belang zijn voor de uitvoering van het
onderwijsleerproces.
Beslissingsbevoegdheid
De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop
het ondersteuningsplan wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast
vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband SWV.
Kennis:
•
•
•
•
•
•
•

theoretische en praktische kennis op het vakgebied;
kennis en deskundig op het gebied van subsidieregelgeving en verwerving van fondsen;
kennis met betrekking tot verwijzingsproblematiek;
inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de school;
inzicht en kennis van de mogelijkheden van hulpverleningsinstanties;
vaardig in het overdragen van kennis;
vaardigheid in het coördineren van de uitvoering van het ondersteuningsplan en in het initiëren
en begeleiden van de diverse projecten.
• Vaardig in het beleidsmatig doorontwikkelen van ingezette ontwikkelingen mede in het kader van
de ondersteuning en de rol van de coach.
• Bezit van een Master (S)EN diploma is een pré
Contacten:
• met externe professionals over zorgleerlingen om zorgleerlingen adequaat te verwijzen;
• met diverse functionarissen van de gemeente;
• met het samenwerkingsverband, met onder andere de Advies en Toewijzingscommissie (AT-VO);
• met vertegenwoordigers van aangesloten scholen van het samenwerkingsverband over de
ontwikkeling en het beleid, teneinde afstemming te verkrijgen binnen het
samenwerkingsverband.
Rechtspositie
De arbeidsovereenkomst geschiedt voor de duur van de vervanging.
Reacties
Sollicitatiebrieven voor 18 november 2022 t.a.v. Renate Cirkel per e-mail ingeleverd worden
bij Jacqueline Zandvliet jzandvliet@develsteincollege.nl.
Gesprekken
De gesprekken vinden plaats in de week van 28 november 2022.

