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CONTEXT:  

 Verantwoording: hiërarchisch aan de 
directeur-bestuurder en functioneel aan 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg voor 
wat betreft de bruikbaarheid van de 
bijdrage aan de ontwikkeling van het 
strategisch beleid binnen PassendWijs, 
van het adviseren over het Regionaal 
Plan van Aanpak en het coördineren 
van de uitvoering hiervan binnen een 
regio en van het functioneel geven van 
leiding. 

 Kader: specifiek geformuleerde 
beleidslijnen en het Regionaal Plan van 
Aanpak. 
 

 
KERNACTIVITEITEN PER RESULTAATGEBIED:  
1. Het binnen het samenwerkingsverband en op regionaal en landelijk 

niveau volgen en analyseren van ontwikkelingen op het terrein van 
onderwijs en jeugdhulp en het vertalen hiervan in bijdragen voor het 
strategisch beleid van PassendWijs. 
Het, met betrekking tot de ontwikkeling, vaststelling en realisatie van 
het strategisch beleid, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de 
directeur-bestuurder over vereiste of gewenste aanpassingen hieraan. 
Het zorg dragen voor de ontwikkeling van beleid op een toegewezen 
aandachtsgebied. 
Het leveren van input voor de jaarplanning van PassendWijs. 
Het mede evalueren van het gevoerde strategisch beleid en het 
adviseren over verbeteringen hieraan. 

2. Het adviseren van het Regionaal Bestuurlijk Overleg bij het opstellen 
van een regionaal Plan van Aanpak. 
Het mede implementeren van het vastgestelde Plan van Aanpak en 
het coördineren van de uitvoering hiervan. 
Het leveren van input voor de jaarplanning van de regio. 
Het, in overleg met het Regionaal Bestuurlijk Overleg, opstellen van 
de regiobegroting en het bewaken van de hierin gestelde budgetten. 
Het adviseren van betrokkenen binnen de scholen over de uitvoering 
van het Plan van Aanpak. 
Het maken van een vertaalslag van diagnostiek naar 
onderwijsbehoefte, naar aangepast aanbod op kind, team, school en 
regioniveau in complexe opgeschaalde casussen. 
Het in crisissituaties uitzetten van routes en inrichten van tot inclusie, 
schoolgang en op de onderwijsbehoefte afgestemde ondersteuning 
en activiteiten leidende maatwerktrajecten. 
Het adviseren van ouders/verzorgers bij complexe casussen. 
Het coördineren van de uitvoering van vormen van overleg en het 
voorzitten hiervan. 
Het fungeren als vraagbaak en aanspreekpunt voor externe personen 
en instanties over de ondersteuning binnen de regio. 
Het opzetten van pilots en het toezien op de uitvoering hiervan. 
Het stimuleren en (toezien op het) uitvoeren van de samenwerking 
met externe kernpartners zoals gemeenten, speciaal onderwijs en 
hulpverleningsinstanties. 
Het signaleren, inventariseren en analyseren van (mogelijke) 
knelpunten bij de uitvoering van het Plan van Aanpak en het 
adviseren over oplossingen. 
 

 
VAKMATIG EN METHODISCH 
COMPETENT:  
De regiocoördinator draagt bij aan de 
ontwikkeling van het strategisch beleid binnen 
PassendWijs, adviseert over het Regionaal 
Plan van Aanpak coördineert de uitvoering 
hiervan binnen een regio en geeft functioneel 
leiding. 
Hij is initiatiefrijk, ondernemend, creatief, 
innovatief, koersvast, vakkundig, oplossings- 
en resultaatgericht en gericht op 
samenwerking en verbinden. 
Dit houdt in dat hij bijvoorbeeld:  

 op de hoogte is van ontwikkelingen op 
het gebied van passend onderwijs en 
weloverwogen keuzes durft te maken bij 
het uitwerken hiervan; 

 in staat is diverse concepten in te zetten 
met betrekking tot de begeleiding van 
leerlingen, zonder de afspraken uit het 
Regionaal Plan van Aanpak uit het oog 
te verliezen; 

 een vertrouwensrelatie op kan bouwen 
met diverse partijen kan en deze ook 
kan onderhouden; 

 in staat is te anticiperen op wensen en 
verwachtingen binnen de regio met 
betrekking tot passend onderwijs; 

 collegiaal kan samenwerken met zowel 
het team als de teamleden afzonderlijk. 
  

 
RESULTAATGEBIEDEN:  
1. Het bijdragen aan de ontwikkeling van 

het strategisch beleid binnen 
PassendWijs. 

2. Het adviseren over het Regionaal Plan 
van Aanpak en het coördineren van de 
uitvoering hiervan binnen een regio. 
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3. Het functioneel geven van leiding. 
4. Het zorg dragen voor de eigen 

professionalisering.  
 

 
3. Het functioneel geven van leiding aan orthopedagogen/psychologen 

en/of medewerkers van het ondersteuningsteam. 
Het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de uitvoering 
daarvan. 
Het organiseren/coördineren van de professionalisering van de 
medewerkers en het adviseren van de directeur-bestuurder over 
professionalisering en de financiering daarvan. 
Het voeren van voortgangsgesprekken met de medewerkers in het 
kader van de gesprekkencyclus. 
Het mede zorg dragen voor de werving en selectie van medewerkers 
en de vervanging hiervan bij langdurige afwezigheid. 

4. Het op peil houden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden 
en het zo nodig uitbreiden hiervan.  
Het deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. 
collegiale consultatie. 
Het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het 
vakgebied, het bestuderen van relevante vakliteratuur. 
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OPLEIDINGSEISEN:  

 Diploma HBO+. 
 

KENNIS:  
 Brede kennis van (ontwikkelingen op) het 

gebied van passend onderwijs. 
 Kennis van ontwikkelingen op het gebied 

van onderwijs en jeugdzorg. 
 Kennis van en inzicht in de principes van 

handelingsgericht werken.  
 Kennis van de zorgstructuur en de sociale 

kaart in de regio. 
 Kennis van de taak, organisatie en 

werkwijze van PassendWijs. 
 

VAARDIGHEDEN:  
 Vaardig in het analyseren van problemen 

en het zoeken naar passende 
oplossingen. 

 Vaardig in het stimuleren van 
samenwerking met ketenpartners. 

 Vaardig in het functioneel leiding geven 
aan professionals. 

 Vaardig in het coachen van 
orthopedagogen/psychologen en/of 
medewerkers van het 
ondersteuningsteam in de uitvoering van 
hun werkzaamheden. 

 Vaardig in het uitbrengen van adviezen 
met betrekking tot passend onderwijs 
binnen PassendWijs en binnen de regio. 

 Vaardig in het wegen van belangen en 
het overwinnen van weerstanden. 
 

 
BESLIST BINNEN KADER OVER/BIJ:  

 De wijze waarop wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het strategisch beleid binnen PassendWijs. 
 Het adviseren over het Regionaal Plan van Aanpak en het coördineren van de uitvoering hiervan binnen een regio. 
 Het functioneel geven van leiding. 

 
 
CONTACTEN: 

 Met de directeur-bestuurder over de ontwikkeling van het strategisch beleid van PassendWijs en over de 
ontwikkeling van beleid op een toegewezen aandachtsgebied om informatie uit te wisselen en adviezen te 
verstrekken. 

 Met het Regionaal Bestuurlijk Overleg over het opstellen van een regionaal Plan van Aanpak, over de uitvoering 
daarvan binnen een regio en over het opstellen van de regiobegroting om informatie uit te wisselen, tot afstemming 
te komen en adviezen te verstrekken. 

 Met betrokkenen binnen de scholen over de uitvoering van het Plan van Aanpak om informatie uit te wisselen, tot 
afstemming te komen en adviezen te vertrekken 

 Met ouders/verzorgers over de inhoud van complexe casussen om informatie uit te wisselen, tot afstemming te 
komen en adviezen te verstrekken. 

 Met deelnemers aan diverse vormen van overleg over de overleginhoud om informatie uit te wisselen, tot 
afstemming te komen en adviezen te verstrekken. 

 Met externe personen en instanties over de ondersteuning binnen de regio om informatie uit te wisselen, tot 
afstemming te komen en adviezen te verstrekken. 

 Met betrokkenen bij pilots over de opzet en uitvoering daarvan om informatie uit te wisselen, tot afstemming te 
komen en adviezen te verstrekken. 

 Met externe kernpartners zoals gemeenten, speciaal onderwijs en hulpverleningsinstanties over onderwerpen 
waarop wordt samengewerkt of zou kunnen worden samengewerkt om informatie uit te wisselen, tot afstemming te 
komen en adviezen te verstrekken. 

 Met orthopedagogen/psychologen en medewerkers van het ondersteuningsteam over de uitvoering van de 
werkzaamheden om informatie uit te wisselen, tot afstemming te komen. adviezen te verstrekken en functioneel 
leiding te geven. 
 
 

	


