Het Amsfort College is per 1 augustus 2022 op zoek een:

Zorgcoördinator (0,4 fte)

Als zorgcoördinator werk je samen met de orthopedagoog / zorgcoördinator. Samen zijn
jullie de spinnen in het web van de begeleiding op het Amsfort. Je bent gespecialiseerd in
het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en
ondersteuning wordt ingezet. Je onderhoudt contacten met internen en externen. Je kent de
weg naar deze (zorg)specialisten.
Het Amsfort College is een vernieuwende school met ruim 280 leerlingen voor gl/tl
mavo/havo. De afgelopen jaren hebben we als team onderzocht op welke manier wij
toekomstbestendig onderwijs willen bieden. Vanaf augustus 2019 zijn we gestart met een
prachtig onderwijsprogramma: leerlingen plannen voor een deel hun eigen rooster in en
maken hiervoor keuzes o.b.v. hun coach. Zie voor meer informatie: www.amsfortcollege.nl
en bekijk de filmpjes, zodat je een beeld krijgt van onze school.

Dit zijn de pijlers van het Amsfort College:
• Positief en uitdagend
• Vakken op jouw niveau (mavo, havo)
• Je eigen coach
Samen plannen, kiezen, reflecteren
• Be Stronglessen: om te verbreden, verdiepen, versterken
• Amsfort studietijd: eerste óf laatste uur (jij kiest)
• GO!: ervaar, ontdek, kies
Sport & Health, Food & Care, Design & Technology, Business & Promotion
• Bouwen aan je (21st century) skills
• Muziek, drama, dans, beeldende kunst

Profiel:
o Je bent psycholoog, orthopedagoog of een ervaren docent met bijvoorbeeld een
afgeronde master EN opleiding (voorheen master SEN).
o Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs
o Je bent communicatief en schriftelijk sterk
o Je kunt belangen behartigen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie
o Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Passend Onderwijs / de zorg
(handelt naar de ontwikkelingen van het SWV)
o Je bent initiatiefrijk, benaderbaar en laagdrempelig in het contact
o Je bent analytisch en denkt in oplossingen
o Je bent stressbestendig, kan relativeren en houdt het overzicht
o Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen/gedrag en op dat van anderen
o Je bent ICT vaardig
o Je bent coach van enkele leerlingen

Wij bieden:
• een betrokken en enthousiast team (35 medewerkers) in een open en collegiale
werkomgeving
• een vernieuwende school, met ruimte voor initiatief en ontwikkeling,
• werken met moderne leermiddelen
• begeleiding van nieuwe medewerkers
• schaal 11
Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Je kunt voor 8 juli je
interesse met CV, mailen naar: e.verweij@amsfortcollege.nl
Voor inlichtingen m.b.t. deze vacatures, neem je contact op met Ella Verweij, directie Amsfort
College.
Adres van de school: Amsfort College, Columbusweg 40 3814 WE Amersfoort 033-4753147
www.amsfortcollege.nl

