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  Coordinator Onderwijs Ondersteuning 
 

Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende baan in het voortgezet onderwijs als 

coördinator onderwijs ondersteuning? Ben je nieuwsgierig naar hoe passend onderwijs er 

in de praktijk uitziet? Wil jij invloed uitoefenen op de dag van morgen? Dan is deze 

vacature iets voor jou! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het verschil gaat 

maken voor onze leerlingen tussen zorg en ondersteuning. 

 

Heb je de behoefte om daarnaast ook jezelf te willen blijven ontwikkelen? Dat is op 

Vakcollege Rijnmond prima geregeld, het wordt gestimuleerd en gefaciliteerd in tijd en 

geld. Zie jij je al rondlopen in een mooie school, vlakbij de kust met vriendelijke collega’s 

en leerlingen. Ga dan de uitdaging aan en solliciteer bij ons; een school waar modern 

praktijkgericht onderwijs centraal staat. Een vmbo-school voor doeners en denkers!  

Vacature  

Type vacature    

Partime  

0,80 fte  

 

Dienstverband   

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk dienstverband vanwege een ziektevervanging. 

Een gedeelte van de functie betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast. 

Over ons  

Jouw uitdaging  

De leerling ondersteuning en de leerlingbegeleiding coördineren, het ontwikkelen van het 

ondersteuningsbeleid. Het organiseren en voorzitten van overleg tussen docenten, 

gespecialiseerde ondersteuners en zorgteam. Het opstellen en afstemmen van 

handelingsplannen met betrokkenen. Het zorgdragen voor externe doorverwijzing van 

leerlingen en voor terugkoppeling ervan. Het onderhouden van externe contacten die voor 

de leerling ondersteuning van belang zijn. 

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke, ruime, uitgeruste werkomgeving met professionele, leuke en betrokken 

collega’s, een prettige werksfeer, goede begeleiding/coaching en 

ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de kust.  

Verder bieden wij je ook: 

• flexibel aantal uren, op basis van 32 uur per week  

• Eindejaarsuitkering van 7,4% 

• Schoolvakanties vrij 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars, fietsplan 
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• vergoeding voor de gemaakte kosten van fitness bij een sportschool 

• trainingen om je kennis te vergroten en je talenten te ontwikkelen; 

• een ruim bemeten eigen kantoor die je deelt met de gedragsdeskundige 

 

Onze school  

Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 650 

leerlingen. Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer 

praktijkgericht onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en 

prettige omgeving.  

 

Vakcollege Rijnmond is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we 

onder meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het 

Protestant Christelijk perspectief.  

 

Over jou  

Jij hebt 

Onze voorkeur gaat uit naar een collega met ervaring op gebied van onderwijs 

ondersteuning. Je hebt een hart voor leerlingen die met name praktijkgericht zijn. Je kunt 

je vinden in eigenschappen als proactief, bevlogen en initiatiefrijk. Je bent in het bezit van 

een Diploma (ortho)pedagogiek, psychologie op hbo/ wo-niveau of een Master SEN. 

 

Ga jij de uitdaging aan?  

Solliciteer uiterlijk 10 januari 2020 via www.meesterbaan.nl 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met:   

Erik Hazenoot, directeur. Te bereiken op telefoonnummer 06 5352 6243. Mailen kan 

naar e.hazenoot@andreascollege.nl  

  

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Angela 

Hoekstra, personeelszaken. E-mail: a.hoekstra@andreascollege.nl  

 

De brievenselectie vindt plaats op 11 januari 2020 en de sollicitatiegesprekken vinden 

halverwege januari 2020 plaats 
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