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Wil jij aan de slag als coördinator zorg en welzijn op een nieuwe, unieke basisschool en de 

best mogelijke ondersteuning en zorg bieden aan onze leerlingen? Dan zijn wij op zoek 

naar jou! Basisschool Het Epos is op zoek naar een  hands-on zorgcoördinator.  

 

Wie zijn wij?  

Het Epos is in veel opzichten een unieke school die te vinden is in hartje Zuidwijk (Rotterdam). Het 

Epos heeft sinds april 2020 haar deuren geopend en is als organisatie nog volop in ontwikkeling. 

Inmiddels verzorgen wij onderwijs aan groep 1 en de komende jaren bouwen wij verder uit met 1 

nieuwe groep per jaar. Wij hebben de ambitie om bij de beste scholen van Rotterdam te horen. Het 

Epos is een particuliere school en is toegankelijk voor kinderen uit de wijk. Bij ons betalen ouders niet 

meer schoolgeld dan binnen het reguliere onderwijs. De basisschool is een initiatief van Stichting De 

Verre Bergen (SDVB), een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het verbeteren en 

versterken van Rotterdam middels maatschappelijke programma’s. SDVB blijft Het Epos langdurig 

ondersteunen en bekostigen.  

 

Op Het Epos hebben we het onderwijs ingericht op basis van wat volgens onderzoek écht werkt. Het 

Epos is verder net wat anders ingericht dan gebruikelijk is op een basisschool. Wij geloven dat 

onderwijs een teamsport is en werken volgens de principes van teamteaching. Verder werken op Het 

Epos ook andere functies dan je misschien gewend bent: we werken met een onderwijskundig leider, 

data-specialist, ouderconsulent en dus ook een coördinator zorg en welzijn die werkt aan de best 

mogelijke ondersteuning van onze leerlingen. Meer weten over basisschool Het Epos? Kijk dan op 

www.het-epos.nl.  

 

Wat ga je doen? 

Als coördinator zorg en welzijn werk je met leerlingen die op verschillende gebieden extra 

ondersteuning nodig hebben. In je werk hou jij je voornamelijk bezig met ontwikkelings-, opvoedings- 

en leerproblematiek van de leerlingen. Hierbij formuleer je op basis van (diagnostisch) onderzoek, 

observaties en gespreksvoering de hulpvraag van de betreffende leerling. Aan de hand hiervan geef je 

vorm aan een zorgtraject dat zowel intern en extern kan worden uitgevoerd. Je adviseert en informeert 

de directe betrokkenen zoals ouders, begeleiders en leerkrachten. Je houdt je verder bezig met het 

(door)ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het zorgbeleid, het coachen en trainen van het 

http://www.het-epos.nl/
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onderwijsteam op zorggebied en je bouwt en onderhoudt een sterk zorgnetwerk rondom de school. 

Gezien we een nieuwe school zijn moet er nog veel worden ontwikkeld en opgezet, hier krijg je in de 

positie de ruimte voor.  

 

Als coördinator zorg en welzijn hou je je o.a. bezig met:  

• werkzaamheden op het gebied van ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek van de 

leerlingen. Je biedt individuele- of groepsbegeleiding binnen de school, indien nodig ga je op 

zoek naar ondersteuning vanuit externe zorgpartners;  

• adviseren, coachen en trainen van leerkrachten op het gebied van zorgvragen en pedagogisch-

didactisch handelen. Je signaleert bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen in de klas en 

faciliteert trainingen op dit gebied;   

• afnemen van intakes, uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek en opstellen van 

behandelplannen voor leerlingen; 

• opbouwen en onderhouden van een sterk netwerk van zorgprofessionals;   

• (door)ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het zorgbeleid;    

• adviseren van de algemeen directeur op het gebied van kwaliteitsbevordering van de 

ondersteuning/zorg op de school.  

 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven coördinator zorg en welzijn die graag dit avontuur met 

ons aangaat. Onze ideale kandidaat is zowel een denker als doener en:  

• beschikt over een relevante HBO+ of WO diploma, bijvoorbeeld in de richting 

pedagogiek/psychologie of een post HBO specialisatie zorg (Master SEN/Kindercoach);  

• heeft aantoonbare ervaring met coaching en het verzorgen van teamtrainingen op het 

gebied van zorg en pedagogisch-didactisch handelen;   

• beschikt over ruime ervaring en affiniteit met werken in een grootstedelijke context en heeft 

ervaring met multiproblematiek;  

• is hands-on, doelgericht en een echte aanpakker die niet snel opgeeft;  

• heeft aantoonbare kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek en systemisch werken en 

denken; 

• heeft kennis van evidence based interventies, observatie-instrumenten en/of aantoonbare 

ervaring met implementatievraagstukken;  

• heeft aantoonbare ervaring met het coachen en begeleiden van kinderen,   

• is vindingrijk en creatief. Is goed in staat om binnen de gestelde kaders mogelijkheden te 

creëren;  
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• is flexibel ingesteld, begrijpt dat werken in een nieuwe organisatie dynamisch is en krijgt hier 

energie van. Heeft humor en relativeringsvermogen.  

 Wat bieden wij? 

Wij bieden de unieke mogelijkheid om aan de basis te staan van het ontwikkelen van een geheel 

nieuwe en bijzondere basisschool en om onderdeel te worden van onze hechte professionele 

leergemeenschap. Bij ons krijg je de kans om écht het verschil te maken voor onze leerlingen. Wij 

bieden een positie met goede arbeidsvoorwaarden, zoals onder meer:  

• dienstverband van 0,8 FTE voor 1 jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd bij goed functioneren;  

• afhankelijk van opleiding en ervaring bij aanvang van de functie een salaris tussen de     

€40.000-€60.000,-  (inclusief vakantiegeld) bij een fulltime dienstverband;  

• 35 vakantiedagen gedurende de schoolvakanties, de wettelijke feestdagen die daarbuiten 

vallen heb je uiteraard ook vrij;  

• goede trainingsmogelijkheden om je kennis en ervaring te vergroten;  

• een goede pensioenregeling middels een pensioenverzekering;  

• de beschikking over een zakelijke laptop en mobiele telefoon met abonnement die je ook privé 

mag gebruiken; 

• reiskostenvergoeding;  

• een leuk, warm, kritisch en gedreven team.  

 

Interesse? 

Herken je jezelf in deze vacature en word je enthousiast bij het idee om bij ons aan de slag te gaan? 

Reageer dan uiterlijk 12 februari 2021, door je CV, essay en een motivatiebrief te sturen naar 

sollicitatie@eposonderwijs.nl o.v.v. ‘Sollicitatie Coördinator Zorg en Welzijn’. Uiterlijk 15 februari 2021 

laten wij je weten of we je kunnen uitnodigen op gesprek. Een onderdeel van de sollicitatieprocedure 

is het schrijven van een kort essay van maximaal 450 woorden waarin je jouw visie uiteenzet op wat 

er nodig is op het gebied van zorg op een basisschool in Zuidwijk in Rotterdam.  

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 8, 9 en 

11 februari 2021. De tweede ronde vindt plaats op 15, 16 en 17 februari 2021. De gewenste startdatum 

is in overleg en bij voorkeur per maart 2021. Een referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de 

procedure. Heb je vragen over de vacature of over het sollicitatieproces? Neem voor inhoudelijke 

vragen over de vacature contact met op met de algemeen directeur Hidde Verkade en voor vragen 

over het sollicitatieproces of overige vragen met Hoofd Bedrijfsvoering Karin Glaser, beiden te 

bereiken via: 010-740 24 00 of sollicitatie@eposonderwijs.nl.    
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