
 
 
Vacature zorgcoördinator 0,8 fte 
 
De Ring van Putten is per ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar een zorgcoördinator. De 
Ring van Putten is met haar 1200 leerlingen al 45 jaar een begrip in Spijkenisse. Sinds 
schooljaar ’19-’20 werken we met een onderwijsconcept waar coaching, gepersonaliseerd 
leren en een flexibel rooster een belangrijke rol spelen. 
Voor meer informatie over de school verwijzen we u naar de website van de school: 
www.deringvanputten.nl 
 
De nieuwe zorgcoördinator zal lopende het eerste jaar van zijn/haar aanstelling minimaal 
één functionerings- en een beoordelingsgesprek met de conrector hebben. De tijdelijke 
functie met uitzicht op vast, wordt gewaardeerd in salarisschaal 11. De nieuwe 
zorgcoördinator is minimaal 4 dagen per week werkzaam op De Ring van Putten. 
 
Karakteristiek van de functie  
De zorgcoördinator is o.a. verantwoordelijk voor de coördinatie van diverse zorgactiviteiten 
binnen en buiten de school.  
Hij/zij: 

• Is gesprekspartner en aanspreekpunt voor externe partners zoals 
schoolmaatschappelijk werk;  

• Begeleidt procedures rond de doorverwijzing van leerlingen en de communicatie 
daarover;  

• Onderwijsloket: 1loketmodule – daarin verzorgt de zorgcoördinator de aanvraag 
voor een consult of een Rochadeplaatsing, maakt voor een consult of 
Rochadeplaatsing het OPP;  

• Is belast met de controle en evaluatie van de zorgactiviteiten en het zorgbeleid;  
• Zit het Ondersteuningsteam  ( OT ) voor;  
• Maakt de agenda van het OT en verzorgt de uitnodiging aan de 

afdelingscoördinatoren en andere betrokkenen, maakt een verslag van de 
vergadering van het OT, maakt jaarlijks het overlegschema van het OT;  

• Neemt deel aan het overleg van de zorgcoördinatoren ( NIZ );  
• Stelt de paragraaf over zorg in de schoolgids op;  
• Maakt een sociale kaart en houdt deze actueel;  
• Adviseert collegae ten aanzien van zorgaspecten en leerlingbegeleiding;  
• Coacht leerlingbegeleiders bij het vervullen van hun ondersteuningstaak;  
• Instrueert en ondersteunt leerlingbegeleiders bij het gebruik van het 

leerlingdossier in SOM;  

http://www.deringvanputten.nl/


• Bespreekt jaarlijks welke docenten ingezet worden voor de begeleiding van 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;  

• Schrijft het start OPP van de leerlingen met een arrangement;  
• Adviseert bij de aanname van leerlingen;  
• Verzorgt de aanvraag van het arrangement anderstaligen;  
• Houdt de thuiszitterslijst actueel;  
• Is aanwezig bij de evaluatiegesprekken van arrangementsleerlingen;  
• Zet een casusgericht overleg ( groot overleg ) uit en zit het voor;  
• Maakt een verslag van het casusgericht overleg en stuurt dit naar betrokkenen;  
• Voert gesprekken met nieuwe leerlingen met een ondersteuningsbehoefte  en 

hun ouders;  
• Adviseert de directie over het gewenste zorgbeleid binnen de school, waaronder 

de structuur van de leerlingbegeleiding en de deskundigheidsbevordering;  
• Actualiseert het schoolondersteuningsplan;  
• Adviseert over de inhoud van protocollen, zoals met betrekking tot pesten, rouw, 

geweld enz.;  
• Actualiseert het SOP ( School Ondersteunings Profiel );  
• Draagt zorg voor de afstemming van het zorgbeleid binnen de school, rekening 

houdend met ontwikkelingen en afspraken op het niveau van het 
samenwerkingsverband;  

• Initieert en stimuleert deskundigheidsbevordering ten aanzien van zorg.  
Profiel 
De zorgcoördinator 

• Draagt zorg  voor de eigen deskundigheidsbevordering;  
• Bezit adequate organisatorische vaardigheden;  
• Is vaardig in het omgaan met gebruikelijke softwareprogramma’s;  
• Heeft inhoudelijk voldoende kennis ten aanzien van leerlingenzorg; 
• Is vaardig in het opstellen van (groeps) handelingsplannen en 

ontwikkelingsperspectieven,  
• Heeft goede/ uistekende communicatieve vaardigheden;  
• Is vaardig in de omgang met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;  
• Is vaardig in de omgang met ouders van leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften, speelt in op veranderende onderwijsvragen;  
• Heeft inzicht in taak en werkwijze van de school en het samenwerkingsverband;  
• Heeft inzicht in de inhoud en structuur van de basis en extra ondersteuning; 
• Is op de hoogte van de sociale kaart aangaande het zorgnetwerk in de regio;  
• Houdt contact met docenten, gespecialiseerde ondersteuners en andere interne 

hulpverleners (schoolmaatschappelijk werkster, counselors) over de 
zorgactiviteiten en de leerlingbegeleiding om onderling op elkaar af te stemmen;  

• Houdt contact met externe hulpverlening bij en over het doorverwijzen van 
leerlingen om op elkaar af te stemmen.  

Procedure  
De benoemingsadviescommissie wordt gevormd door Meral Dedeci (conrector), Thea 
Heeres (huidige zorgcoördinator) en een lid vanuit de PMR.  
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 12 en vrijdag 13 mei.  
De belangstellenden kunnen tot maandag 9 mei solliciteren naar deze vacature.  
Uw CV en motivatiebrief kunt u richten aan de conrector, mevrouw M. Dedeci. 


