Zorgcoördinator basisonderwijs

1. Functie informatie
Functienaam: zorgcoördinator
Salarisschaal:

OOP 10 (opgehoogd naar L11)

2. Context
De werkzaamheden worden verricht op een school voor primair basisonderwijs. De zorgcoördinator
vormt samen met de directeur het pedagogisch team en is lid van het schoolmanagement van de
school. De zorgcoördinator is belast met de organisatie en uitvoering van de leerlingenzorg binnen de
school, is verantwoordelijk voor het schoolspecifieke beleid voor zorg & begeleiding, de vertaling van
vereisten vanuit het samenwerkingsverband en landelijke regelgeving naar de schoolsituatie, heeft
een begeleidende en aansturende rol voor leerkrachten op het terrein van zorgverlening en
onderhoudt contacten met externe specialisten en deskundigen.
De zorgcoördinator neemt deel aan professionalisering om de eigen bekwaamheid op peil te houden.
3. Kerntaken
Verantwoordelijkheid voor het zorgbeleid
De zorgcoördinator heeft een visie op zorg en ontwikkelt van daaruit zorgbeleid, gerelateerd aan het
zorgbeleid van het samenwerkingsverband en het onderwijskundig beleid zoals beschreven in het
schoolplan. Het beleid wordt verwoord in het zorgplan. Het plan wordt actueel gehouden, afgestemd
op nieuwe ontwikkelingen en inzichten, bijgesteld en geëvalueerd door de zorgcoördinator. De
zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van dit beleid in de school.
Verantwoordelijkheid voor de structuur van de zorgverlening
De coördinatie van alle initiatieven op het terrein van de leerlingenzorg binnen en buiten de school
ligt bij de zorgcoördinator. Het is zijn taak om de zorgstructuur in de school op te zetten, aan te
passen en de werking ervan in gang te houden, zodat de school tegemoet kan komen aan de
behoeften voortvloeiend uit verschillende leerstijlen en beperkingen van kinderen. De
zorgcoördinator houdt overzicht op het proces en de continuïteit van de leerlingenzorg en bewaakt
de kwaliteit van de zorgverlening. Daarbij stimuleert en bevordert hij onderlinge samenwerking en
afstemming. Dit alles om de effectiviteit en efficiency van zorgverlening te vergroten. Voor de
leerkrachten is de zorgcoördinator steun en toeverlaat in processen rondom de zorg en begeleiding
van leerlingen, door kennis van mogelijkheden binnen en buiten de school, om hen bij te staan, te
adviseren en aanwijzingen te geven.
Begeleiding en aansturing van leerkrachten
De zorgcoördinator begeleidt leerkrachten bij het pedagogisch en didactisch handelen zodanig dat zij
in staat zijn of worden passend onderwijs te bieden aan de leerlingen in hun groep. De
zorgcoördinator begeleidt leerkrachten bij het aanleren van nieuwe werkwijzen en vaardigheden en
neemt hierbij een sturende rol. Door middel van klassenbezoeken, waarna de leerkracht feedback
krijgt, ziet de coördinator toe op de uitvoering van schoolbrede afspraken over zorg & begeleiding.
Hij fungeert als klankbord voor leerkrachten en biedt hulp bij complexe problematiek en het

opstellen / bijstellen van complexe handelingsplannen. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor
de randvoorwaarden zodat de leerkrachten kwaliteit kunnen leveren in het optimaliseren van het
functioneren van (zorg)leerlingen.
Secretaris van het zorgteam
Iedere Fedra school heeft een klein zorgteam en een groot zorgteam. De zorgcoördinator zorgt
ervoor dat regelmatig overleg van beide zorgteams op gestructureerde wijze plaats vindt. De
zorgcoördinator zorgt voor een gedegen voorbereiding, verstuurt uitnodigen, doet de verslaglegging
en regelt dat leerkrachten aanwezig kunnen zijn bij de bespreking in het groot zorgteam van
leerlingen uit hun groep. Hij ziet toe op de uitvoering van gemaakte afspraken van alle leden van de
zorgteams en maakt indien nodig vervolgafspraken met de externe leden van het groot zorgteam.
Onderhouden van externe contacten
De zorgcoördinator onderhoudt goede contacten met externe specialisten en deskundigen en draagt
zorg voor een optimale samenwerking. De korte lijnen zorgen voor een snelle en adequate
probleemaanpak. Vanuit de contacten met specialisten kan begeleiding plaatsvinden van individuele
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, aan de hand van (door de leerkracht) opgestelde
handelingsplannen. De zorgcoördinator draagt er zorg voor dat informatie van de leerkracht en
externen goed op elkaar afgestemd wordt.
Professionalisering
De zorgcoördinator houdt de voor het beroep en de school vereiste bekwaamheden op peil en breidt
deze zo nodig uit. Hij neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en aan netwerken met
collega zorgcoördinatoren om te komen tot intercollegiale toetsing. Door bestudering van relevante
vakliteratuur houdt hij zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied.
4. Kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De zorgcoördinator werkt binnen de kaders van onderwijs wet- en regelgeving, het zorgplan, en de
uitgezette beleidslijnen van het samenwerkingsverband, de stichting en de school.
Binnen de kaders van het vastgestelde zorgbeleid is de zorgcoördinator bevoegd om zelfstandig
beslissingen te nemen ten gunste van het beoogde resultaat.
Hij is beslissingsbevoegd in het begeleiden en aansturen van leerkrachten bij het aanleren of
veranderen van pedagogische en didactische vaardigheden, bij het opstellen en bijstellen van
(complexe) handelingsplannen en het samenstellen van leerlingdossiers / overdrachtsdocumenten.
Hij is verantwoordelijk voor het signaleren en analyseren van ontwikkelpunten op het gebied van
zorg & begeleiding en passend onderwijs en de vertaling hiervan naar innovaties en maatregelen.
De zorgcoördinator legt verantwoording aan de directeur over de kwaliteit en de uitvoering van het
eigen werk en de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid.
5. Kennis en vaardigheden
De zorgcoördinator heeft een gerichte opleiding afgerond en heeft grondige kennis van het lesgeven
aan de doelgroep. Hij heeft uitgebreide kennis op het terrein van de zorg, van leer- en
gedragsproblemen op leerlingniveau. De zorgcoördinator is bekend met het leren van volwassenen
en is kundig in de begeleiding, advisering en aansturing van professionals.

Hij heeft zich verdiept in vraagstukken en problemen die zich afspelen op verwante terreinen in het
onderwijs en in de jeugdzorg en die van invloed zijn binnen de eigen organisatie. De zorgcoördinator
is communicatief sterk, sociaal vaardig en empathisch. Hij is een ervaren onderwijsgevende.
De zorgcoördinator heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school en van de
stichting als geheel.
6. Contacten
De zorgcoördinator heeft contact:
1. met de directie over zorgbeleid, zorgplan en leerlingenzorg om tot afstemming te komen;
2. met de directie over aansturing en begeleiding van leerkrachten om tot afstemming te
komen;
3. met leerkrachten over de begeleiding van zorgleerlingen en uitvoering van de leerlingenzorg
om af te stemmen en aan te sturen;
4. met leerkrachten rondom activiteiten en procedures die in het teken staan van
professionalisering en begeleiding;
5. met leerkrachten om hen te ondersteunen in gesprekken met ouders
6. met ouders bij complexe situaties rondom hun kind, zoals bijvoorbeeld verwijzingen of
klachten;
7. met collega’s en andere deskundigen in de vorm van collegiale consultatie en advisering op
specifieke (probleem)gebieden en rondom de afstemming zorg en onderwijs.

