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Context 

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is een vereniging waarbij alle samenwerkende 

schoolbesturen zijn aangesloten. De regio-indeling voor het samenwerkingsverband is door het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemaakt. Formeel heet het samenwerkingsverband 

PO 2510. In het samenwerkingsverband werken 34 schoolbesturen uit de gemeenten Barneveld, Ede, 

Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen. De schoolbesturen hebben 

invloed op het beleid en de koers van het samenwerkingsverband via de algemene ledenvergadering 

(het toezichthoudend orgaan). De algemene ledenvergadering adviseert het bestuur (gevraagd en 

ongevraagd). Verder keurt zij de strategische doelstellingen van het samenwerkingsverband goed, net 

als het Ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag. Een toezichtkader is leidend 

voor de manier waarop de algemene ledenvergadering als toezichthouder optreedt. 

 

Het bestuur is het 'bevoegd gezag' van de vereniging. Het bestuur is zo samengesteld dat het de 

diversiteit van de vereniging weerspiegelt. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn verwoord in de 

statuten (die door de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd). Samengevat is het bestuur 

verantwoordelijk voor missie, visie, strategie, organisatie en financieel beleid. Het bestuur legt plannen 

(zoals het Ondersteuningsplan, het jaarlijkse activiteitenplan en het personeelsplan) ter goedkeuring 

voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur benoemt ook de directeur. De directeur stuurt de 

medewerkers van het samenwerkingsverband aan. 

 

De kern van de Regionale Steunpunten worden gevormd door de Regionale Steunpunt Teams. Zij 

worden regionaal ingezet t.b.v. de ondersteuning van de basisscholen, de speciale basisscholen en de 

scholen voor speciaal onderwijs in de betreffende regio. Binnen dit team is de Steunpunt Coördinator de 

spin in het web: alle activiteiten van het Regionale Steunpunt Team worden door de Steunpunt 

Coördinator gecoördineerd (zowel de mensen als de processen).  

De Steunpunt Coördinator is het verantwoordelijke aanspreekpunt binnen en voor het Regionaal 

Steunpunt en coördineert alle activiteiten van het Regionaal Steunpunt Team. De Steunpunt 

Coördinatoren vormen samen met de directeur Samenwerkingsverband een hecht team van 

deskundigen, dat ten dienste staat van het samenwerkingsverband. Er zijn bij het 

samenwerkingsverband Steunpunt Coördinatoren werkzaam.  

 

Resultaatgebieden 

1. Geeft vorm aan de uitvoering van werkzaamheden, zoals beschreven in het Ondersteuningsplan, de 

Notitie inrichting SWV en het jaaractiviteitenplan door: 

− het ondersteunen van alle scholen in de eigen regio bij het vormgeven van de juiste preventie, 

Onderwijsondersteuning en het handelingsgericht werken c.q. arrangeren; 

− het deelnemen aan een ondersteuningsteambespreking op school en expertise inbrengen, zodat er 

aandacht is voor preventie, het betrekken van andere disciplines waar nodig en daarbij schakelen, 

makelen en coördineren; 

− het helpen formuleren van de ondersteuningsbehoeften van een kind; 

− het onderzoeken of en hoe er binnen de school (alsnog) passende ondersteuning kan worden 

geboden; 

− het inzetten van lichte ondersteuning (door Steunpunt Coördinator zelf of het inzetten van 

gespecialiseerde ondersteuners); 

− het goed in beeld hebben wie (of welke organisatie/instelling) over welke expertise beschikt; 
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− het snel en efficiënt organiseren van extra ondersteuning (ook van ketenpartners buiten het 

samenwerkingsverband); 

− het, na analyse van de situatie door middel van handelingsgerichte diagnostiek, tijdelijk of 

permanent de leerling op een andere school te (laten) plaatsen, hierbij schakelen naar mogelijke 

inzet van Handelingsgerichte ondersteuning of de TLV commissie; 

− het fungeren als vraagbaak voor collega's; 

− het (desgewenst en desgevraagd) mede-voeren van overleg met ouders / verzorgers. 

− het verwijzen naar, stimuleren van samenwerken met lokale teams, zodat processen rondom 

− leerlingen goed worden afgestemd; 

− het onderhouden van contacten met beleidsmedewerkers onderwijs en leerplicht van de 

gemeente(n) uit de regio en desgewenst en desgevraagd mede-voeren van overleg;  

− het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van voorschoolse voorzieningen en 

desgewenst en desgevraagd mede-voeren van overleg (kindgericht of beleidsmatig); 

− het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van cluster 1 en cluster 2 organisaties. 

 

2. Is verantwoordelijk voor de kwalitatieve als ook kwantitatieve ontwikkelingen en opbrengsten op het 

gebied van Passend Onderwijs  op regionaal niveau door: 

− het ontwikkelen van beleid en dit voorleggen aan de directeur samenwerkingsverband; 

− het ontwikkelde beleid te implementeren in de organisatie; 

− het ontwikkelde beleid te evalueren en waar nodig aan te passen; 

− het participeren in het overleg met de directie en de overige (staf)medewerkers; 

− het rapporteren hierover aan de directeur van het samenwerkingsverband; 

− het bewaken van het tijdpad i.r.t. zorgplicht, aanvragen Extra ondersteuning of 

Toelaatbaarheidsverklaring of bij probleemcasussen (crisis en/of thuiszitters);  

− het monitoren van en bij ondersteuningsarrangementen en het bijhouden van registratie t.b.v. het 

zichtbaar maken van de opbrengsten in de eigen regio; 

− het zijn van budgethouder voor de eigen regio en het bewaken van de besteding en bestemming van 

de ondersteuningsmiddelen op regionaal niveau (menskracht en op termijn ook geldbudget); 

− het geven van uitvoering aan de communicatie en informatie overdracht op regionaal niveau; 

− het aanleveren van data en andere gegevens t.b.v. monitoring en evaluaties.  

 

3. Coördineert de activiteiten en processen van het Regionale Steunpunt Team door: 

− het inzetten van de medewerkers uit het Regionale Steunpunt Team, hierbij hoort overdracht van 

informatie over het kind en diens ondersteuningsbehoefte én de “opdracht’ bij de ondersteuning; 

− het coachen, begeleiden en aanspreken op gedrag van de medewerkers uit het Regionale Steunpunt 

Team (functioneel); 

− het aansturen van werkgroepen (regionaal of SWV-breed) en de coördinatie van de activiteiten van 

deze werkgroepen; 

− het monitoren van  probleemcasussen (crisisgevallen en/of thuiszitters; 

− het samenwerken met collega Steunpunt Coördinatoren en directeur Samenwerkingsverband; 

 

4. Is verantwoordelijk op diverse terreinen op het gebied van de Handelingsgerichte ondersteuning 

(HGO) en/of de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) door: 

− inbrengen van casuïstiek n.a.v. contacten en overleg met de school en ouders; 

− het verwoorden van de HGO of TLV uitslag naar school en eventueel ouders; 

− het mede verantwoordelijk zijn voor de juiste samenstelling van de HGO en TLV commissie, waarbij 

de onafhankelijkheid gewaarborgd wordt; 

− het mede verantwoordelijk zijn voor de juiste formulering van de HGO en de TLV commissie 



 Steunpunt Coördinator 

 

 

− zitting te nemen in de commissie die de HGO of TLV beoordeelt. Bij de TLV commissie wordt de 

functie van 1e of 2e deskundige ingenomen.  

 

5. Professionaliseert zich door: 

− de voor het beroep en Passend onderwijs vereiste bekwaamheden op peil te houden en deze zo 

nodig uit te breiden; 

− deel te nemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten waaronder collegiale consultatie; 

− zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het vakgebied, het bestuderen van relevante 

vakliteratuur. 

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

Beslist bij/over: de uitvoering van de werkzaamheden, zoals beschreven in het Ondersteuningsplan, de 

Notitie inrichting SWV en het jaaractiviteitenplan, kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen en 

opbrengsten op het gebied van Passend Onderwijs op regionaal niveau, de coördinatie van de 

activiteiten en processen van het Regionale Steunpunt Team en op diverse terreinen op het gebied van 

de Handelingsgerichte ondersteuning de Toelaatbaarheidsverklaringen. 

Kader: de Steunpunt Coördinator werkt binnen geformuleerde beleidslijnen met betrekking tot de 

(her)positionering van de dienstverlening van het samenwerkingsverband en volgens de geldende 

richtlijnen van het samenwerkingsverband met betrekking tot onderwijs, financiën, personeel, formatie 

en administratieve organisatie. Helpt mede de inrichting en het beleid van het SWV te ontwikkelen. 

Verantwoording: is verantwoording schuldig aan de directeur Samenwerkingsverband over de inhoud, 

opbrengsten en eigen inzet en ontwikkeling bij de ondersteuning van alle scholen in de eigen regio, bij 

het bewaken van de besteding en bestemming van de ondersteuningsmiddelen op regionaal niveau en 

bij het aansturen van regionale werkgroepen en de coördinatie van de activiteiten en steunpuntteams. 

 

Kennis en vaardigheden 

− brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van 

orthopedagogiek/orthodidactiek/psychologie en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding; 

− brede theoretische kennis van de (onderwijskundige en overige) ontwikkelingen in het onderwijs en 

de jeugdhulp; 

− specialistische kennis van de relevante ontwikkelingen binnen de regio en de onderscheiden scholen 

met betrekking tot inrichting, vormgeving en operationalisering van Passend Onderwijs; 

− kennis van de regelgeving en wetgeving Passend Onderwijs; 

− kennis van het samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur van het SBO (en (V)SO), het 

jeugdhulp aanbod en de sociale kaart van de regio; 

− kennis van de voorschoolse voorzieningen en het VO; 

− kennis van de concrete ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen op school- en groepsniveau; 

− kennis van de afspraken over de verdeling en besteding en bestemming van de 

ondersteuningsmiddelen, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting van het 

samenwerkingsverband;   

− heeft financiële kennis en kan budgetverantwoordelijkheid dragen;  

− vaardig in het uitvoeren van lichte ondersteuning binnen scholen; 

− vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen voor professionals; 

− vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen; 

− vaardig in het handelingsgericht analyseren, diagnosticeren en arrangeren; 

− vaardigheid in het begeleiden van leerkrachten en IB-ers in relatie tot de ondersteuning van het kind 

en/of de groep en het begeleiden en coachen van stagiaires en steunpuntteamleden (AB-ers, 

orthopedagogen en anderen); 

− vaardigheid in het adviseren van een ondersteuningsteam en het directieteam van scholen; 
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− vaardigheid tot het verbinden, afstemmen en het aanbrengen van samenhang tussen de activiteiten 

en opbrengsten op regionaal niveau en centraal niveau; 

− vaardigheid in budgetbeheersing (uren en euro’s); 

− onafhankelijkheid in oordeelsvorming; 

− bereidheid tot ontwikkeling van de functie-inhoud; 

− communicatieve, improvisatie- en adviesvaardigheden; 

− hbo+ werk- en denkniveau. 

 

Contacten 

− met de directeur Samenwerkingsverband en overige collega Steunpunt Coördinatoren om informatie 

uit te wisselen, om nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te geven; 

− met de aan te sturen medewerkers (steunpunt team) om te coördineren, aansturen, feedback geven, 

informatie uit te wisselen en (indien nodig) weerstanden op te heffen; 

− (proactief en waar mogelijk in een netwerkverband) met externe personen, instanties en organisaties 

/ instellingen (waaronder nadrukkelijk begrepen de scholen (directeuren / IB'ers / leerkrachten) en 

alle instanties voor onderwijs en jeugdhulp) om de belangen van het samenwerkingsverband uit te 

dragen en te behartigen / verdedigen bij belangentegenstellingen; 

− (desgewenst en desgevraagd) met ouders / verzorgers van huidige of toekomstige leerlingen op 

scholen die ondersteuning en begeleiding vanuit het samenwerkingsverband gaan krijgen. 

  

 


