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Functiebeschrijving 

 

Coördinator leerlingzorg 

 

 

Context 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd als Coördinator Leerlingzorg binnen het werkveld onderwijs 

van De Waterlelie, deel uitmakend van SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland). 

De Waterlelie is een onderwijs- en expertisecentrum voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor 

leerlingen bij wie epilepsie is vastgesteld dan wel wordt vermoed, in samenhang met een 

onderwijsbeperking. Bovendien kunnen leerlingen geplaatst worden waarbij handelingsverlegenheid 

bestaat, die gebaseerd is op medisch/neurologische en onderwijskundige gronden.  

 

De Raad van Bestuur van de SEIN vormt het bevoegd gezag van de Waterlelie. De directeur heeft de 

algehele leiding over De Waterlelie. De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van 

De Waterlelie en geeft leiding aan de stafafdeling en het managementteam (MT). 

 

De Coördinator Leerlingzorg ressorteert hiërarchisch onder de adjunct-directeur onderwijs.  

De Coördinator Leerlingzorg maakt als orthodidacticus deel uit van de Commissie van Begeleiding 

(CVB), de commissie van leerling- zorg (CLZ) en participeert op basis van ortho-didactische 

expertise in één of meer expertteams en in inhoudelijke overleggen.  

De Coördinator Leerlingzorg is -in afstemming met de adjunct-directeur- belast met de 

ontwikkeling van het orthodidactische leerling-zorg beleid, de begeleiding en coaching van 

leerkrachten in hun professionele ontwikkeling m.b.t. leerling-zorg binnen de onderwijscyclus, de 

coördinatie en uitvoering van activiteiten m.b.t. de individuele leerling- zorg. Afstemming vindt 

plaats binnen de CLZ en in de overleggen tussen de beide coördinatoren en de adjunct-directeuren.  

In voorkomende gevallen heeft de Coördinator Leerlingzorg een lesgevende taak.  

 

Werkzaamheden  

 

1. Ontwikkeling orthodidactisch leerling-zorgbeleid 

• signaleert en analyseert trends, interne en externe (onderwijs)ontwikkelingen en processen 

en behoeften tot vernieuwing van de leerling-zorg; 

• verzamelt binnen de onderwijscyclus data betreffende de opbrengsten van de leerresultaten 

op groepsniveau en op afdelingsniveau. Analyseert deze data en komt tot 

vervolgstappen/afspraken/acties in afstemming met de leerkrachten en de leden van de 

CVB en/of CLZ; 

• adviseert het management inzake de ontwikkeling van het beleid op het gebied van 
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leerling-zorg; 

• draagt bij aan het tot stand komen van het schoolplan, jaarplan, onderwijsprofiel en 

schoolgids en evalueert deze mede ten behoeve van het jaarverslag; 

• stelt meerjarige beleidsvoorstellen en adviezen op met betrekking tot de ontwikkeling en de 

uitvoering van het zorgbeleid; 

• voert ter vernieuwing en verbetering op het gebied van de leerling-zorg onderzoek uit en 

vertaalt dit in visievorming en (onderwijs)ontwikkeling voor de lange termijn voor De 

Waterlelie;  

• initieert en stelt orthodidactische vernieuwingsplannen op, implementeert en evalueert deze 

binnen De Waterlelie; 

• treedt op als trekker/projectleider bij ontwikkel- of verbetertrajecten voor de lange termijn; 

• treedt bij beleidswijzigingen, vernieuwingen en verbeteringen in de leerling-zorg op als 

eerste aanspreekpunt;  

• zorgt voor de afstemming/integratie van de leerling zorg met onder meer de leden van de 

CVB en CLZ en heeft een actieve rol bij de implementatie; 

• voert afstemmingsoverleg met (leden van) het samenwerkingsverband over de vormgeving 

en uitvoering van leerlingenzorg in de regio binnen de context van Passend Onderwijs. 

 

2. Begeleiding en coaching leerkrachten in hun professionele ontwikkeling m.b.t. leerling-zorg  

             binnen de onderwijscyclus. 

• verricht klassenconsultatie; 

• ondersteunt en coacht leerkrachten bij het lesgeven van leerlingen en bij de opvang van 

leerlingen met specifieke behoeften; 

• ondersteunt en coacht leerkrachten in gesprekken met leerlingen, ouders/verzorgers, 

begeleiders en externe organisaties; 

• ondersteunt bij het opstellen en evalueren van plannen, waaronder het 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP); 

• bewaakt de voortgang van de doorgaande didactische lijn binnen school en initieert indien 

nodig verbeteringen; 

• organiseert (mede) en/of voert scholingsactiviteiten uit 

• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied en informeert het team 

hierover; 

• draagt zorg voor de professionalisering van leerkrachten op het gebied van de leerling-zorg 

en verzorgt (mede) de her- en bijscholing van leerkrachten; 

• begeleidt en coacht leerkrachten bij het invoeren van ontwikkelingen op het gebied van 

leerling- zorg; 

• activeert en begeleidt collegiale consultatie tussen leerkrachten; 

• werkt nieuwe leerkrachten in. 

 

3. Coördinatie en uitvoering van activiteiten m.b.t. (individuele) leerling-zorg binnen de               

             onderwijscyclus. 

• coördineert de leerlingzorg en bewaakt het totale leerlingzorgtraject; 

• organiseert en voert de leerling- en/of didactische groepsbesprekingen; 

• bouwt de zorgstructuur binnen De Waterlelie op, richt deze in en organiseert en bewaakt de 

inzet van de juiste expertise binnen de zorgstructuur; 

• organiseert en voert de leerling- en/of didactische groepsbesprekingen; 

• bespreekt de leerling op basis van de hulpvraag; 
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• bewaakt mede het OPP: coördineert de onderwijscyclus, de handelings- en toets kalender, 

examens, aanvragen TLV’s etc.; 

• maakt mede het leerlingvolgsysteem operationeel, analyseert en bespreekt de resultaten en 

consequenties daarvan; 

• ziet toe op het adequaat handelen met- en registratie in het leerlingvolgsysteem; 

• voert administratieve werkzaamheden in het kader van de leerling-zorg uit; 

• coördineert de invoering van nieuwe methoden, leermiddelen en werkvormen; 

• neemt initiatieven die structureel bijdragen aan onderwijskundige ontwikkelingen op het 

gebied van leerling-zorg en belegt deze in inhoudelijke overleggen. 

 

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 

 

- Beslist bij/over: het opstellen van meerjarige beleidsvoorstellen en adviezen met betrekking tot de 

ontwikkeling en de uitvoering van het zorgbeleid, het verrichten van klassenconsultaties, het 

opbouwen en inrichten van de zorgstructuur binnen De Waterlelie en het organiseren en bewaken 

van de inzet van de juiste expertise binnen de zorgstructuur. 

 

- Beslist bij/over: het analyseren van toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op basis 

daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het zorgdragen voor het leerlingvolgsysteem, het 

observeren in klassensituaties, teneinde advies te geven aan leerkracht voor de didactische aanpak 

van een groep of individuele leerling. 

 

- Kader: samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek geformuleerde 

beleidslijnen (o.a. school - en jaarplan en onderwijsprofiel inzake onderwijs en leerlingbegeleiding). 

 

- Verantwoording: aan de hiertoe aangewezen leidinggevende over de kwaliteit en resultaten van de 

ontwikkel- en organisatorische werkzaamheden m.b.t. leerling-zorg en de ondersteuning en 

coaching van (vak-)leerkrachten bij het uitvoeren van begeleidingsactiviteiten en het lesgeven en 

begeleiden van (groepen) leerlingen. 

 

 

Kennis en vaardigheden 

 

• brede of specialistische orthodidactische kennis, praktijkkennis en –ervaring; 

• kennis van- en inzicht in ontwikkelingen en verbeteringen inzake onderwijs en leerling-

zorg; 

• kennis van en inzichten in ontwikkelingen inzake het speciaal onderwijs en de (V)SO 

kwaliteitsagenda Passend Onderwijs; 

• kennis van handelingsgerichte diagnostiek in combinatie met handelings-, opbrengst- en 

oplossingsgericht werken; 

• een duidelijke, oplossingsgerichte visie op leerlingen; 

• inzicht in de organisatie, taakstelling, werkwijze en orthopedagogisch- en orthodidactisch 

concept van het werkveld onderwijs, dan wel het werkveld OASE; 

• inzicht in veranderingsprocessen binnen het onderwijs; 

• vaardig in signaleren, coördineren, plannen en monitoren; 
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• vaardig in het hanteren van methodieken en instrumenten op het gebied van begeleiding en 

coaching; 

• vaardig in het samenwerken in multidisciplinair teamverband; 

• vaardig in het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie; 

• goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• orthopedagogische en orthodidactische vaardigheden; 

• reflecteert op eigen ervaringen en op veranderingen in het onderwijs en de doelgroep en 

komt op basis daarvan tot nieuwe ideeën. 

 

 

Contacten 

 

• de leidinggevende over het leerling-zorg beleid en de onderwijsinhoudelijke kaders om tot 

afstemming te komen en afspraken te maken; 

• de leidinggevende, leerkrachten en onderwijsinhoudelijke medewerkers, om informatie uit 

te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen en afspraken te maken; 

• de leidinggevende en leerkrachten over taken, wensen, voortgang van de leerling-zorg om 

afstemming te verkrijgen en afspraken te maken; 

• externe hulpverleningsinstanties, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, 

schooladviesdiensten, ouders/verzorgers om informatie uit te wisselen en activiteiten op 

elkaar af te stemmen en afspraken te maken;  

• onderwijsondersteuners om informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te 

stemmen en afspraken te maken; 

• leidinggevenden en collega’s binnen en buiten de eigen instelling over onderwijs- en 

zorgprogramma’s om af te stemmen en afspraken te maken. 

 

 

Functie-eisen 

 

A. Opleiding en ervaring: 

• Opleiding en diploma speciaal onderwijs, cursus/training interne begeleiding en/of 

remedial teaching; 

• beschikt over onderwijsbevoegdheid 

• leservaring in diverse bouwen van het basisonderwijs of voortgezet onderwijs en bij 

voorkeur in het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs; 

 

B. Instelling, houding en visie: 

• affiniteit met deze vorm van onderwijs: speciaal met leerling-zorg;  

• bereid mee te werken aan brede inzetbaarheid; 

• stelt zich collegiaal en gelijkwaardig op;  

• heeft een duidelijke visie op het omgaan met leerlingen in het (voortgezet) speciaal 

onderwijs en het begeleiden van (vak-)leerkrachten 

 

 

Opmerkingen 

 

 


