
 
 

 

 

Vacature ondersteuning-/zorgcoördinator 
 
Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl middenin de stad Rotterdam. 
De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, 
deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN). 
De school werkt vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en 
geeft de leerlingen de ruimte ‘te worden wie ze zijn’. Daarbij is de school een vrijeschool van 
deze tijd, waarin docenten bewust zijn dat zij onderwijs geven voor hoofd, hart en handen. 
Met 1150  leerlingen en 110 betrokken en enthousiaste medewerkers is het Rudolf Steiner 
College een overzichtelijke school waar leerling en leraar zich in een veilige en inspirerende 
omgeving kunnen ontwikkelen. 
 

In verband met de groei van de school en de vraagstukken die wij naar aanleiding van 
Corona in het ondersteuningsgebied krijgen, zijn wij op zoek naar een tweede 
ondersteuning-/zorgcoördinator en/of begeleider passend onderwijs op onze locatie 
Oudedijk.  
De omvang van de baan is 0,4fte. Hij/zij maakt onderdeel uit van het ondersteuningsteam 
van de gehele school, maar beschikt ook over autonomie om samen met de teamleider en 
het team Oudedijk, steunend en krachtig processen in gang te zetten en besluiten te nemen.  
 
De ondersteuning/zorgcoördinator coördineert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid en 
de leerlingbegeleiding en levert een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan. 

 

Profiel: 

• Betrouwbaar, empathisch en gestructureerd; 

• Onafhankelijk en zorgvuldig; 

• In het bezit van relevante HBO/WO opleiding gericht op leerlingenzorg/ondersteuning 
(b.v. Master SEN, orthopedagogie etc.) 

• Ervaring met leerlingen met een extra ondersteuningsvraag en kan deze vertalen naar de 
school. 

• Kan de ondersteuningsbehoefte van een leerling signaleren en bespreken; 

• Kan de ondersteuningsbehoefte verwerken in een OPP; 

• Kan de ondersteuningsbehoefte omzetten in een passend plan; 

• Kan de school ondersteunen bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van 
ondersteuningsbeleid 

 

Kennis en vaardigheden 

• algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische 

kennis; 

• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 

• vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van ondersteuning aan 

leerlingen; 

• vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.  

• Kent het vrijeschoolonderwijs en wil zich daarin verdiepen. 
 



 
 

 

 

 
Meer weten en solliciteren? 
De functieomvang is 0,4 fte en ingeschaald in schaal 10. Locatie is Oudedijk in Rotterdam. 
Je kan solliciteren tot 8 maart. 
Voor telefonische informatie over deze functie kun je terecht bij mevrouw Maclean, 
0614767212. Je kunt je belangstelling kenbaar maken door je cv met motivatiebrief te sturen  
naar info@rudolfsteinercollege.nl, ter attentie van mevrouw S. Verveer. 
 
 


