
                     
 

Ervaren coördinator onderwijsondersteuning bij Connect: het gespecialiseerd 

onderwijs binnen het reguliere voortgezet onderwijs 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en kundige  

Coördinator onderwijsondersteuning (0,4-0,6 fte / 16-24 uur)  

Wie zijn wij 

Het Samenwerkingsverband passend onderwijs Goeree-Overflakkee bestaat uit de 

Samenwerkingsverbanden voor passend primair onderwijs en passend voortgezet onderwijs. Om 

ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen in opdracht van het 

ministerie van OCW regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In het primair en het voortgezet 

onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het po en 75 in het vo). In deze 

samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De 

scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning van leerlingen die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een 

plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met 

de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. (zie: 

www.passendonderwijs.nl) 

 

In het kort 

Connect is een samenwerking tussen CSG Prins Maurits, de RGO, het Samenwerkingsverband Passend 

Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee (SWV PVO) en de gemeente Goeree-Overflakkee. Connect 

is een afdeling voor gespecialiseerd onderwijs voor die specifieke groep leerlingen waarbij de basis- 

en extra ondersteuning van de VO-school niet toereikend zijn om tegemoet te komen aan de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Connect biedt plaats aan leerlingen van alle niveaus en 

leerjaren. 

 

Vaste stream 

Connect bestaat uit twee richtingen: de vaste en de flexibele stream. De vaste stream is voor 

leerlingen die langere tijd gebaat zijn bij extra structuur en begeleiding in kleinere groepen. Deze 

stream is te vergelijken met het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 

 

Flexibele stream 

De flexibele stream is voor leerlingen die tijdelijk en voor een periode van maximaal twee jaar gebruik 

maken van deze afdeling. Het doel is terugkeer naar CSG Prins Maurits of de RGO. De flexibele stream 

wordt ondergebracht in een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) en valt onder de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het hoofddoel 

van beide ‘streams’ is het behalen van een diploma. 

  



                     
 

Over de functie 

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs is op zoek naar een coördinator 

onderwijsondersteuning (COO). De taken van de coördinator onderwijsondersteuning worden 

uitgevoerd voor zowel de vaste stream als de flexibele stream. Het gaat om een vacature van 0,4-0,6 

fte. 

De COO komt in dienst van SWV Passend Voortgezet Onderwijs en werkt onder andere intensief 

samen met de teamleider van Connect. 

Context van de functie 
- Afdeling gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Een 

nauwe samenwerking tussen CSG Prins Maurits, RGO, Samenwerkingsverband Passend 

Voortgezet Onderwijs en de gemeente Goeree-Overflakkee; 
- Veel expertise aanwezig en ondersteuningsspecialisten dicht op het primaire proces; 
- Bereidheid om bepaalde scholing te volgen; 
- Kennis van en ervaring met bieden van ondersteuningsbehoeften die passend zijn bij leerlingen 

met ASS, ODD, ADHD, etc. is essentieel; 
- Samenwerking met vakdocenten en onderwijsassistenten; 
- Pedagogiek gaat voor didactiek; 
- Communicatief sterk, veel contact met docenten, overdracht tussen partijen is belangrijk; 
- In staat om situaties goed in te schatten en problemen op tijd te signaleren en hier ook gerichte 

actie op kunnen nemen. 

Wat verwachten wij 

• Coördinatie van de onderwijsondersteuning binnen de voorziening; 

• Bijdrage van de ontwikkeling van het onderwijsondersteuningsbeleid; 

• Bestuderen en analyseren leerlinggegevens, afspraken coördineren en monitoren ter versterking 

van cyclisch en handelingsgericht werken; 

• Bewaken en bevorderen kwaliteitszorg met betrekking tot de onderwijsondersteuning; 

• Intensief samenwerken met ouders/leerlingen, teamleden en de VO scholen; 

• Interprofessioneel samenwerken met jeugdhulp en andere ketenpartners; 

• Kennis en vaardigheden: 

o Aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van coördineren, onderwijs, leerlijnen en 

differentiëren, opstellen OPP’s, ondersteuning en leerlingenzorg; 

o Kennis van de sociale kaart; 

o Vaardig in het opzetten van plannen en het geven van adviezen; 

o Vaardig in samenwerken; 

o Minimaal HBO werk- en denkniveau. 

 

Kortom, wij verwachten een coördinator onderwijsondersteuning die aantoonbare kennis en ervaring 

heeft in het onderwijs, uitstekend kan communiceren en samenwerken en kennis heeft van omgaan 

met en onderwijs geven aan leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften. Een COO die van 

uitdaging houdt en in staat is buiten kaders te denken. Deze vaardigheden en kennis zijn nodig om de 

onderwijsondersteuning in de voorziening vorm te geven en neer te zetten.  

 

 



                     
 
Wat bieden wij 

Een boeiende baan (0,4-0,6 fte) op Goeree-Overflakkee binnen een samenwerkingsverband dat werkt 

in een netwerkorganisatie en zeer intensief samenwerkt met het Samenwerkingsverband passend 

primair onderwijs.  

Ons dynamische team bestaat uit verschillende experts. Denk daarbij aan bijvoorbeeld: 

orthopedagogen/psychologen, begeleiders passend onderwijs en experts op het gebied van 

hoogbegaafdheid, medische zaken, etc.  

Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

Salariëring vindt plaats conform de CAO-VO in max. schaal 11 OOP.  

 

Geïnteresseerd? 

Patrick de Dreu, teamleider Connect vertelt u graag meer over de vacature. Hij is te bereiken op 06-

53 17 06 34. 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan per e-mail of door gebruik te maken van het sollicitatieformulier op de website. Richt 

uw curriculum vitae, vergezeld van een korte motivatiebrief met curriculum vitae voor 28 november 

a.s. aan Marleen van Berkum (directeur-bestuurder van SWV Passend Voortgezet Onderwijs) aan het 

adres: info@swvgo.nl of maak gebruik van het sollicitatieformulier op de website.  

 

 

https://www.swvgo.nl/informatieplein/vacature-coordinator-onderwijsondersteuning/
mailto:info@swvgo.

