
______________________________ 
Zorgcoördinator 1  

 

 

Functie-informatie 
 

Functienaam:  Zorgcoördinator 

Organisatie:  Onderwijsgroep Amersfoort 

Onderdeel:  Gespecialiseerde ondersteuning 

Salarisschaal:  Schaal 11 

Werkterrein:  Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding 

Activiteiten:   Coördinatie van activiteiten en processen 

Kenmerkscores:  44343  44334  43  43 

Somscore:  49 

Uitvoerder:  T.D. 

Datum:  16-07-2005 

 

 

Context 

De Onderwijsgroep Amersfoort omvat een aantal onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en speciaal 
voorgezet onderwijs onder één bestuur.  Binnen de onderwijsgroep zijn verschillende onderwijskundige 
sectoren te onderscheiden nl. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Havo, VWO en 
Gymnasium. 
  
De werkzaamheden worden verricht in één van deze scholen. In de gebouwen verblijven dagelijks leerlingen, 
docenten en overige personeelsleden. De zorg coördinator is werkzaam binnen de ondersteunende dienst die 
onder leiding staat van de schoolleiding.  

  

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie, communicatie en informatie inzake de begeleiding 

en zorg die leerlingen geboden wordt. 

 

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 opp’s in overleg met leraren,  

 gespecialiseerd 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, gespecialiseerd 

 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 opp 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 en  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 docenten bij de uitvoering van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten door: 

 het adviseren over en stimuleren van de professionalisering van docenten met betrekking 

 tot zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding; 

 het begeleiden en coachen van docenten. 

 

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 schoolleiding voor wat betreft de  

 coördinatie van de leerlingbegeleiding en de 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 de 

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 

 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 bemiddelen en onderhandelen bij belangentegenstellingen; 

 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. 
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Contacten 

 de schoolleiding om informatie uit te wisselen, afstemming te verkrijgen en  

 beslissingen te nemen ten aanzien van de coördinatie van zorgactiviteiten en de  

 leerlingbegeleiding; 

 docenten, gespecialiseerd ondersteuners en andere interne 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. 


