Coördinator Ondersteuning en Begeleiding
(0,6 – 0,7 fte)
In het hart van Zaandam
bevindt zich de oudste school
voor voortgezet onderwijs in
de Zaanstreek: het
Zaanlands Lyceum. De
school heeft onlangs het
predicaat excellente school
verkregen voor het vwo.
De school biedt onderdak
aan ongeveer 1400
leerlingen en 150
personeelsleden.
Het Zaanlands Lyceum is
een openbare school voor
havo, atheneum en
gymnasium. De school staat
open voor elke leerling,
ongeacht zijn levensbeschouwing of herkomst. De
leerlingen gaan met elkaar
om met respect voor elkaars
achtergrond en overtuiging.
Het onderwijs is erop gericht
de talenten van onze
leerlingen en medewerkers
maximaal te ontplooien in
een inspirerende en
sfeervolle omgeving.
Het ruime en lichte
schoolgebouw staat op een
zeer royaal terrein met
bomen, planten en
grasvelden en beschikt over
een complete
buitensportaccommodatie.

Op korte termijn is het Zaanlands Lyceum op zoek naar een
Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB). De COB is
poortwachter voor binnenkomende hulpvragen en zet lijnen uit
naar de meest passende begeleiding. De COB evalueert de
begeleidingstrajecten, bewaakt de zorgroutes binnen de school
en heeft contact met externe partijen.
De COB maakt deel uit van het “Team Passend Onderwijs”.
De schoolpsycholoog en de pedagoog hebben de dagelijkse
leiding over de Trajectgroep. Naast de Trajectgroep beschikt het
Zaanlands Lyceum over twee counselors en wordt schoolmaatschappelijk werk regelmatig ingezet. De COB legt verantwoording
af aan het lid van de schoolleiding met zorg in de portefeuille.
Werkzaamheden
1. Het coördineren van zorgtrajecten binnen de school
• Het inventariseren en verhelderen van de
ondersteuningsvraag door in gesprek te gaan met
leerlingen, docenten, mentoren en leerjaarbegeleiders.
• Het afstemmen van de meest passende zorgroute met het
interne ondersteuningsteam.
• Het terugkoppelen van het ondersteuningsplan aan de
direct betrokkenen.
• Het organiseren en voorzitten van het Multidisciplinaire
overleg en hierbij contact leggen met externe partijen.
• Het coördineren van afgesproken acties en het bewaken
van de gemaakte afspraken.
2. Het coordineren van externe hulpverlening en bovenschoolse
trajecten
• De afstemming met de Commissie Toetsing en Afsluiting.
• Het opstellen van toelaatbaarheidsverklaringen.
• De COB is aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
• Het raadplegen van en informeren bij de GGD (jeugdarts
en jeugdverpleegkundige) en leerplicht.
3. Beleidstaken
• In kaart brengen van maatschappelijke ontwikkelingen en
deze omzetten naar een passend beleid voor de school.
• Het opstellen van beleidsnotities over aanpassing,
bijstelling of verandering van het zorgbeleid.
• Het deelnemen aan externe werkgroepen van het
samenwerkingsverband.
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Profiel
De COB beschikt over ruime ervaring in het onderwijs en is in het bezit van minimaal een
hbo-diploma pedagogiek of aanverwante opleiding. De COB legt gemakkelijk contact en
heeft affiniteit met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast kan de COB
een goede inschatting maken welke ondersteuning reëel is voor de leerling, durft hiervoor
een duidelijke lijn uit te zetten en kan de handelingen verantwoorden richting schoolleiding.
Wij verwachten dat de COB goed kan organiseren en in staat is het overzicht te behouden.
Tevens heeft de COB inzicht in de sociale kaart rondom de school.
Wat bieden wij
Een aantrekkelijke en uitdagende functie binnen een organisatie die zich inzet voor
passende ondersteuning voor leerlingen. Het salarisniveau is conform CAO VO bepaald op
schaal 10 of 11, afhankelijk van de ervaring. De benoeming is voor de duur van een jaar, bij
wijze van proef, met uitzicht op een vast dienstverband.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bronzwaer, conrector,
telefoonnummer 075-6170055. De sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae kan tot
26 november gemaild worden aan mevrouw M. Koning, managementassistent, via
m.koning@zaanlands.nl.
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