
 

 

Markland College Zevenbergen 
Bij het Markland College Zevenbergen, met de onderwijsrichtingen mavo, havo en vwo draait 
het om de leerling. Markland College Zevenbergen biedt leerlingen alle kansen om de wereld 
te ontdekken en zichzelf uit te dagen. En ze doen dat samen met elkaar. Leerlingen staan er 
niet alleen voor. Met persoonlijke aandacht voor mogelijkheden en interesses. Er hangt een 
goede sfeer op school. Respect voor elkaar en een veilige leeromgeving kenmerkt Markland 
College Zevenbergen. Er is keuze uit verschillende leerroutes. 
Voor meer informatie over de school: https://zevenbergen.markland.nl/ 
 
Binnen Markland College Zevenbergen zijn we op zoek naar een 
 
 

Ondersteuningscoördinator  
voor een werktijdfactor van 0,5 fte  

 
 
Kernactiviteiten van de functie 
De ondersteuningscoördinator is de spin in het web van de ondersteuning in de school. 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 betreffende 2e en 3e lijnszorg (bv. GGD, leerplicht, ouder-en kindteams) en je kent 
de weg naar deze (zorg)specialisten. Je bent benaderbaar voor collega’s die vragen hebben 
over de ondersteuning voor leerlingen. Je zorgt voor een gestructureerde aanpak bij 
uitdagende /probleemsituaties met leerlingen en registreert dit in het leerlingvolgsysteem. Je 
hebt contact met het samenwerkingsverband en het onderwijsschakelloket. Je werkt vanuit 
de driehoek leerling-ouder(s)-school. Je vervult ook de rol van antipestcoördinator 

Wat vragen we? 
• Je hebt een relevante opleiding op het gebied van leerlingenzorg; 
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs; 
• Je bent communicatief sterk en kunt belangen behartigen op verschillende niveaus 

binnen en buiten de organisatie; 
• Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in Passend Onderwijs / de zorg (handelt 

naar de ontwikkelingen van het SWV);   
• Je bent laagdrempelig, een coach en een doorpakker; 
• Je bent een coördinator, aanjager en afmaker. 
• Je bent analytisch, een heldere schrijver en een denker in oplossingen; 
• Je bent stressbestendig en houdt het overzicht 
• Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen/gedrag, en op dat van anderen 
• Minimaal hbo werk- en denkniveau. Hbo- opleiding op sociaal-pedagogisch gebied 

en/of master SEN is een pré of WO werk- en denkniveau/ gedragsdeskundige 
(psycholoog/orthopedagoog) 

 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een zelfstandige functie met ruimte voor persoonlijke inbreng binnen een leuke 
werkomgeving in een dynamische organisatie. 
De cao voortgezet onderwijs is van toepassing en de functie is ingedeeld in schaal 10. 

https://zevenbergen.markland.nl/


 
Stichting Markland College 
Stichting Markland College biedt leerlingen onderwijs dat past bij hun talenten en hun brede 
persoonlijke ontwikkeling. Zij leren als evenwichtige jonge mensen in te spelen op een 
samenleving die sterk verandert. Samen met de omgeving wordt gewerkt aan een 
succesvolle voorbereiding op hun toekomst. Onze kernwaarden zijn hierbij: Vertrouwen, 
Verbindend en Verschillend. De scholen in Oudenbosch en  Zevenbergen zijn beide 
regioscholen met samen een compleet onderwijsaanbod. Binnen de scholen zijn de 
leerniveaus kleinschalig georganiseerd. Leerlingen voelen zich thuis en waarderen de 
persoonlijke benadering. 
 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Richard Rovers, 
rector Markland College Zevenbergen, te bereiken op telefoonnummer (06)46441663. Je 
kunt je sollicitatiebrief en CV tot en met  26 juni 2020 richten aan Stichting Markland College 
t.n.v. Richard Rovers: am.kil@markland.nl  
 

 

 

 


