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Benoemingsprocedure zorgcoördinator 
 
In mei van dit jaar heeft de huidige zorgcoördinator bekend gemaakt dat zij per 1 augustus 
2020 een andere functie gaat vervullen. Hiermee ontstaat per 1 augustus een vacature op 
PrO Hardenberg.  
 
 
Beschrijving functie 
De complexiteit van de problemen waarmee de leerlingen in het PrO te maken hebben, is de 
afgelopen jaren toegenomen.  
Deze ontwikkelingen maken dat er blijvend behoefte is aan een functie van zorgcoördinator-
orthopedagoog, waarin naast aandacht voor de ontwikkeling van het zorgbeleid, aandacht 
voor de contacten met ouders en leerlingen, aansturing en scholing van de mentoren, 
aandacht voor de aanmeldingsprocedures en contacten met de basisscholen en de andere 
scholen voor VO in het samenwerkingsverband, ook het orthopedagogisch werkveld door 
kennis en kunde vertegenwoordigd is. Deze kennis en kunde zal worden ingezet bij de 
aanmeldingsprocedures van leerlingen, maar ook intern bij de begeleiding van leerlingen (en 
hun ouders). Daarnaast zal de zorgcoördinator ook een actieve rol spelen bij de coördinatie 
van leerlingenzaken. Hierbij gaat het om dagelijkse en structurele aandacht voor 
leerlingenzaken rond absenties, onwenselijk gedrag, contacten met leerlingen, ouders, 
derden, docenten en mentoren.  
 
De benoemingsomvang van de vacature zorgcoördinator is vastgesteld op 0,8 fte;  Er is een 
aanwezigheid op 4 dagen in de week gewenst. De functie is ingeschaald in schaal 11 OOP 
cao-VO. 
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Profielschets zorgcoördinator 
 

1. Kiest bewust voor werken in het Praktijkonderwijs; 
2. Een (master)opleiding Pedagogische Wetenschappen / Education and Child Studies  
3. Affiniteit met en bij voorkeur ervaring in het praktijkonderwijs en/of speciaal 

onderwijs; 
4. Belangstelling voor de ontwikkeling van de zorg en vaardigheid op het terrein van 

ontwikkeling van beleid op het gebied van de zorg; 
5. Onafhankelijk en zelfstandig kan functioneren; 
6. Leidinggevende kwaliteiten; 
7. Coachende vaardigheden; 
8. Communicatief vaardig; 
9. Enthousiasmerend en empathisch; 
10. Goed kan plannen en organiseren; 
11. Goed kunnen samenwerken.  

 
 
Planning benoemingsprocedure: 
 

a. Bekendmaking vacature onder personeel in de week van 1 juni 2020 en plaatsing van 
de advertentie i.c.m. de vacature voor leden van de Raad van Toezicht in de Stentor 
op zaterdag 6 juni 2020 en in de Toren van 10 juni 2020; 

b. Sluiting sollicitatietermijn vrijdag 19 juni 2020; 
c. Selectie binnengekomen brieven door benoemingscommissie in de week van 

maandag 22 juni 2020; 
d. Eerste ronde gesprekken vinden plaats op donderdag 25 juni 2020; 
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De functie zorgcoördinator-orthopedagoog is als volgt beschreven in het functieboek van 

PrO Hardenberg: 

Zorgcoördinator 
 
Functie-informatie 

Functienaam: Zorgcoördinator 
Organisatie: Praktijkschool Hardenberg 
Onderdeel: Gespecialiseerde ondersteuning 
Salarisschaal: 11 
Werkterrein: Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding 
Activiteiten: Coördinatie van activiteiten en processen 
 
Functiebeschrijving 

Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen PrO Hardenberg, school voor chr. praktijkonderwijs 
te Hardenberg. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die geen diploma in 
het reguliere voortgezet onderwijs kunnen halen. Praktijkonderwijs is daarom sterk gericht op de 
praktijk van het dagelijks leven en bereidt de leerlingen zo goed mogelijk voor op functies binnen de 
arbeidsmarkt. 
 
Praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op: 
Werken: functies binnen de arbeidsmarkt op een niveau dat ligt op het niveau van een 
assistentenopleiding. 
Wonen: zo goed als mogelijk zorg dragen voor jezelf en je directe omgeving. 
Vrije tijd: het leren omgaan met en het zinvol leren besteden van deze tijd. 
Burgerschap: het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving 
Het uiteindelijke streven is erop gericht dat de leerlingen zich later zo zelfstandig mogelijk in de 
maatschappij weten te redden. Het begeleiden naar werk is hierbij een belangrijk aspect. 
De zorgcoördinator werkt onder verantwoordelijkheid en in opdracht van de directeur. 
Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie, communicatie en informatie inzake de begeleiding en 
zorg die leerlingen geboden wordt. 
De school voor praktijkonderwijs kent een directeur, groeps- en vakleraren, gespecialiseerd 
ondersteunend en onderwijsondersteunend personeel en administratief medewerkers. 
 
Werkzaamheden 
1 Coördineert de werkzaamheden in het kader van de leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten door: 

• het bewaken van het proces van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten; 

• het organiseren en voorzitten van overleg tussen leraren, gespecialiseerd ondersteuners en 
zorgteam; 

• het bespreekbaar maken en afstemmen van handelingsplannen in overleg met leraren, 
gespecialiseerde ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden; 

• het zorgdragen voor de globale planning (tijdpad) en coördinatie van de diverse onderzoeken 
in het kader van zorg aan leerlingen; 

• het bewaken van de terugkoppeling van gegevens naar leraren, gespecialiseerde 
ondersteuners en andere belanghebbenden; 

• het vastleggen van afspraken voor het plannen van evaluatiegesprekken en het bewaken van 
de voortgang; 

• het zorgdragen voor de invoeging van het handelingsplan in het leerlingendossier; 

• het zorgdragen voor externe doorverwijzing van leerlingen en terugkoppeling ervan; 

• het onderhouden van externe contacten die voor de leerlingenzorg van belang zijn. 
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2  Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en kwaliteit van de leerlingbegeleiding en  
zorgactiviteiten door: 

• het uitwerken van ideeën en het opstellen van beleidsnotities over leerlingbegeleiding; 

• het opstellen van het jaarlijkse zorgplan van de school/sectoren het bewaken van de 
uitvoering daarvan; 

• het bestuderen en analyseren van leerlingengegevens; 

• het coördineren van activiteiten inzake de uitvoering van het innovatiebeleid; 

• het coördineren van ontwikkelingen inzake leerlingenzorg; 

• het deelnemen aan relevante externe beleids- en werkgroepen; 

• het bewaken en bevorderen van de kwaliteitszorg inzake de uitvoering van de 
zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding; 

• het afstemmen van het aanbod leerlingenzorg van de school op het regionale zorgaanbod en 
  samenwerkingsverband. 
 
3     Geeft begeleiding aan medewerkers bij de uitvoering van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten 
       door: 

• het adviseren over en stimuleren van de professionalisering van medewerkers met 
betrekking tot zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding; 

• het begeleiden en coachen van medewerkers. 
 

4     Levert een bijdrage aan de uitvoering van het zorgaanbod, de leerlingbegeleiding en het 
onderwijs. 

 
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

• De zorgcoördinator is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft de 
coördinatie van de leerlingbegeleiding en zijn bijdrage aan de beleidsontwikkeling en 
kwaliteitszorg en uitvoering van het zorgplan en de leerlingbegeleiding. 

• De zorgcoördinator werkt binnen vastgestelde theoretische kaders van belang voor de 
uitvoering van zijn taak inzake zorgplan en leerlingbegeleiding en wet- en regelgeving van 
belang bij de uitvoering van de werkzaamheden. 

• De zorgcoördinator neemt beslissingen bij het doorverwijzen van leerlingen en ten aanzien 
van de voortgang van het proces van leerlingbegeleiding en de verdere ontwikkeling ervan 
en bij de inhoud van beleidsvoorstellen en aanpassingsvoorstellen. 

 
Kennis en vaardigheden 
De zorgcoördinator beschikt over: 

• brede kennis en praktijkkennis op het gebied van de school/sector en van algemene 
onderwijskundige ontwikkelingen; 

• brede en diepgaande kennis van zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding met name ten 
aanzien van leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele en/of 
gedragsproblemen en van het te voeren beleid van de school/sector; 

• vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van zorgverlening en 
leerlingbegeleiding. 

• vaardigheid in het implementeren van nieuwe ontwikkelingen inzake (de zorgverbreding van) 
de leerlingbegeleiding; 

• kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en -mogelijkheden, en vaardigheid in het 
toepassen ervan; 

• vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen; 

• communicatieve en sociale vaardigheden; 

• inzicht in het regionale zorgaanbod/sociale kaart van de regio; 
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Contacten 
De zorgcoördinator onderhoudt contacten met: 

• de directeur om informatie uit te wisselen, afstemming te verkrijgen en beslissingen te 
nemen ten aanzien van de coördinatie van zorgactiviteiten en de leerlingbegeleiding; 

• leraren/docenten, gespecialiseerd ondersteuners en andere hulpverleners (orthopedagoog, 
schoolmaatschappelijk werk, remedial teaching) om informatie uit te wisselen en afstemming 
te verkrijgen; 

• externe hulpverlening bij en over het doorverwijzen van leerlingen; 

• interne en externe commissies en werkgroepen om informatie uit te wisselen en afstemming 
te verkrijgen; 

• relevante beleids- en werkgroepen en deelnemers van netwerkbijeenkomsten om ervaringen 
uit te wisselen, nieuwe ontwikkelingen te evalueren en kennis te verbreden. 


