


 
 
 
 
Een vraag: 
Wie ervaart nauwelijks knelpunten in 
zijn rol & taken: BLIJF ZITTEN ! 
 
Wie ervaart regelmatig knelpunten 
in zijn rol & taken: GA STAAN ! 
 





knelpunten 
 

1. Onduidelijke rol, taken en bevoegdheden 
2. Werkdruk & hectiek 
3. Administratieve ballast & bureaucratie  
4. Vrijblijvendheid rond de leerlingenzorg 
5. Beleid schoolleiding (ad-hoc, onvoldoende 

kaders, visie ?) 
 



knelpunten 
5. Gebrek aan sturingsmogelijkheden 
6. Vrijblijvendheid, in samenwerking in-/extern 
7. Onvoldoende inzicht in financiën, geen 

eigen budget  
8. Schakelen op diverse niveaus: operationeel, 

tactisch en strategisch 
9. Compenseren wat anderen doen of nalaten 
10.(H)erkenning & waardering 



Positionering van de ZC 
• Is ZC een taak of functie ? 
• Maakt de ZC wel / geen deel uit van 

de lijnorganisatie ? 
• ZC hoort bij onderwijzend of het 

ondersteunend personeel ? 
• Facilitering ZC op grond van ……… ? 



Beroepskader NVS/NVL 
De NVS/NVL ontwikkelt de beroepsgroep & 
beroepskader: 
 
1. Competentieprofiel 
2. Voorbeeld taak- en functieomschrijvingen 
3. Beoordelingskader (fuwasys) 
4. Gedragscode 

 





Competentieprofiel van de ZC 
 
5 hoofdcompetenties elk met eigen: Taken, Kennis 
en Vaardigheden: 
1. Competent in zelfreflectie & ontwikkeling 
2. Competent in beheren & organiseren 
3. Competent in managen 
4. Competent in coachen 
5. Competent in innoveren en leiding geven 

 
 
 



Positionering ZC versterken 
Kans & bedreiging?! 
• Invoering Passend Onderwijs (beleid – innovatie) 
• Integrale aanpak: één kind, één plan, één regie 
    - Wet Werken naar Vermogen 
    - Transitie jeugdzorg   
• Nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, o.a. 
    - eisen basisopndersteuning 
    - schoolondersteuningsprofiel  

 



TRANSITIES IN BEELD 



€€€ & IPB & Kwaliteitszorg 

Kans & bedreiging ?! 
- PDCA-cyclus 
- Tevredenheidsonderzoeken, fact-finding 
- Innoveren binnen reguliere werkprocessen   
- Werken met buddgetten & kengetallen  
- Gesprekkencyclus 
- Wet BIO (bekwaamheidsdossier) 

 



Aaldert van der Horst 
achorst@tiscali.nl 
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