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Coördinator Onderwijsondersteuning 
 

Ben jij op zoek naar een uitdaging als coördinator onderwijsondersteuning? Dan is deze vacature 

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

maken voor onze leerlingen in de balans tussen onderwijs en ondersteuning. 

Vanwege pensioen verlaat onze huidige coördinator onze school. De rol die deze collega heeft, 

heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. Dit betekent dat we daarom specifiek op zoek zijn 

naar een nieuwe collega die open staat voor deze gezamenlijke zoektocht naar de toekomstige 

rol van deze coördinator op onze school.  

 

Op Limes Praktijkonderwijs staan arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid van onze leerlingen 

centraal. Wij willen hen kennis en vaardigheden meegeven die de basis vormen voor hun verdere 

ontwikkeling. Kom jij ons team versterken?  

 

Vacature  

Type vacature    

schooljaar 2021/2022: 0,1FTE - 0,3FTE (inwerktraject) 

schooljaar 2022/2023: 0,45FTE – 0,9FTE   

 

Dienstverband                      

Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij 

goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden. 

 

Over ons  

Jouw uitdaging  

Je coördineert de onderwijsondersteuning in brede zin en ontwikkelt het ondersteuningsbeleid. 

Het overleg tussen collega’s/medewerkers/leerlingen zit jij voor en organiseer jij. De plannen stel 

je op en stem je af met betrokkenen en je draagt zorg voor externe doorverwijzingen van 

leerlingen en voor de terugkoppeling ervan. Ook onderhoud je vanzelfsprekend de externe 

contacten die voor de leerling ondersteuning van belang zijn. 

 

Jouw team  

De coördinator onderwijsondersteuning coördineert de algemene ondersteuning van Limes 

Praktijkonderwijs. Hij/zij geeft leiding aan de dyslexiespecialist, de NT2 specialist, de 

maatschappelijk werker en stuurt eventuele externe ondersteuners aan. Het voeren van 

ontwikkelgesprekken behoort tot één van de leidinggevende taken. Daarnaast maakt de 

coördinator onderwijsondersteuning deel uit van het MOS-team. Dit betreft het management, 

de coördinatoren arbeidstoeleiding, de maatschappelijk werker, en de secretarieel administratief 

medewerker. 

 

 

  



 
 

2 
 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede 

begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de 

kust.   

Verder bieden wij je ook: 

• salaris conform cao VO  

• eindejaarsuitkering van 8,33% 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals kortingsregelingen met diverse 

zorgverzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden, a.s.r. Vitality, Learnspace etc.. 
 

 

Onze school  

Limes Praktijkonderwijs is een school waar ruim 210 jongeren zich onder het motto ‘Limes werkt!’; 

ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassene. Zelfredzaamheid en toeleiding naar vormen van 

arbeid zijn hierbij sleutelwoorden. Dit doen we onder meer door het geven van persoonlijke 

aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijk perspectief.   

  

Over jou  

Jij kunt 

Onze voorkeur gaat uit naar een collega met ervaring in het Praktijkonderwijs. Je bent vaardig in 

de omgang met leerlingen en kunt hen coachend stimuleren. Je beschikt over theoretische kennis 

en praktijkkennis betreffende problematiek en begeleiding en je hebt kennis van methoden en 

technieken voor de ontwikkeling van vaardigheden. Je kunt je vinden in eigenschappen als 

proactief, bevlogen en initiatiefrijk. Je bent in het bezit van een diploma social work, pedagogiek 

of psychologie op hbo-niveau. 

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Reageer uiterlijk vrijdag 24 februari 2022 via Meesterbaan.nl 

 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra Schaap 

(adjunct-directeur). Zij is bereikbaar via: tel.nr. 071-4029990 of per mail: s.schaap@limes-katwijk.nl 

  

De brievenselectie vindt plaats op 25 februari 2022 en de gesprekken staan gepland voor begin 

maart 2022. 

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Petra Bosman, 

personeelszaken. E-mail: p.bosman@andreascollege.nl 

 

https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/182446-vacatures-zorg--behandelco-rdinator-co-rdinator-onderwijsondersteuning-katwijk.aspx
mailto:p.bosman@andreascollege.nl

