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Samenwerkingsverband Koers VO is op zoek naar een
Koersconsulent met expertise vso cluster 3 (0,8 fte)
Wij zijn op zoek naar een nieuwe, enthousiaste bevlogen collega. In een zeer unieke en dynamische
functie draag je bij aan passend onderwijs voor leerlingen voor/op de scholen in de regio van Koers
VO.
Functieomschrijving
Als enthousiaste en bevlogen koersconsulent van Samenwerkingsverband Koers VO denk en werk je
mee aan het creëren van oplossingen voor leerlingen met een onderwijsondersteuningsbehoefte op
het gebied van vso cluster 3 ((meervoudig) gehandicapte leerlingen, langdurige zieke leerlingen en
zeer moeilijk lerende leerlingen).
Als koersconsulent word je door collega koersconsulenten betrokken wanneer men bij leerlingen met
een ondersteuningsbehoefte op het gebied van cluster 3 denkt aan een overstap van het regulier
onderwijs (po of vo) naar een vso3 school. Verder ondersteun je de vso3-scholen als zij
handelingsverlegen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van de juiste aanpak, het bieden van
onderwijsondersteuning, het zoeken naar een andere onderwijs- (zorg) plek, of
thuiszittersproblematiek. Hierbij worden contacten onderhouden en geïntensiveerd met betrokkenen
binnen de school, het scholenveld, Koers VO en andere samenwerkingspartners waarbij een integrale
aanpak rondom leerlingen wordt nagestreefd.
Je opereert onafhankelijk van de scholen en je hebt goed inzicht in de mogelijkheden binnen het
onderwijs. Je bent onderdeel van het Koersloket en de ABT, waarbij de collega's van het Koersloket
en de ABT intensief samenwerken. Je werkt daarnaast samen met collega’s en professionals uit
verschillende disciplines, intern en extern.
Daarnaast ben je betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen m.b.t. het (dekkend) onderwijsaanbod
vso3 en/ of m.b.t. het onderwijs- zorgaanbod in de regio, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van
leerrechtpilots. Naast het meedenken hierbij kunnen ook taken zoals monitoring, vastlegging van
afspraken e.d. bij je taken horen.
Wat vragen we van jou?
• Minimaal een afgeronde HBO Lerarenopleiding of vergelijkbare opleiding aangevuld met bv.
Master SEN;
• Ervaring in/met het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3;
• Kennis van en inzicht in het functioneren van de ondersteuningsstructuur van vo- en/of vsoscholen;
• Kennis van beperkingen, stoornissen, ziektebeelden, en de daaruit voortvloeiende onderwijs-en
ondersteuningsbehoeften;
• Kennis van de “sociale kaart” anno 2022 in de regio van Koers VO, met name m.b.t. het
zorgaanbod voor leerlingen met deze specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften;
• Vaardigheid in het zorgvuldig en nauwkeurig geven van duidelijke adviezen;
Kennis van wet- en regelgeving betreffende het onderwijs is een pre.
We zoeken een collega met een sterke persoonlijkheid, iemand die:
• Goed kan samenwerken met directe collega’s, professionals van andere disciplines (o.a. in een
multidisciplinair team), maar ook met ouders en leerlingen zelf;
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Goed kan omgaan met veranderingen in structuren en mee kan gaan in ontwikkelingen in een
steeds veranderende omgeving;
• Leergierige houding en inzet;
• Goed kan schakelen en diverse rollen kan vervullen.
Daarnaast ben je stressbestendig, flexibel en toch standvastig en heb je goede communicatieve en
digitale vaardigheden. Vanwege ambulante taken is het bezit van rijbewijs en auto handig.
Wat bieden we jou?
Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke baan, in een enthousiast team, in een energieke en
complexe grootstedelijke omgeving bij het grootste samenwerkingsverband passend voortgezet
onderwijs van Nederland. Samenwerkingsverband Koers VO heeft een stevige basis voor passend
onderwijs gelegd en is volop in ontwikkeling. Deze functie is gewaardeerd in schaal 11 cao vo waarbij
de trede-indeling afhangt van je werkervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met
uitzicht op een vast dienstverband.
Samenwerkingsverband Koers VO
Samenwerkingsverband Koers VO is een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs in de
zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door 18
schoolbesturen met 112 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Koers
VO streeft naar een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere.
Geïnteresseerd?
Om in aanmerking te komen voor de betreffende functie ontvangen wij graag je CV en motivering ter
attentie van het college van bestuur voor vrijdag 3 juni 2022 via collegevanbestuur@koersvo.nl.
Vanaf 8 juni zullen de eerste sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Het streven is om de procedure voor
1 juli af te ronden zodat de nieuwe collega het liefst per 1 september 2022 kan starten, zodat de
nieuwe collega nog ingewerkt kan worden.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marian Knipscheer (huidige vso3
specialist) of Peggy Olthof (coördinator Koersloket) via tel. 010-4842576.
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