
  

 

Vacature: medewerker Supportplein,  
locatie Havikstraat, 0,7 fte met ingang van zo spoedig mogelijk  
 
Vanuit de door de overheid beschikbaar gestelde NPO-gelden ontstaat de mogelijkheid om 
op tijdelijke basis (tot uiterlijk 1 augustus 2023) een medewerker aan te stellen voor het 
Supportplein op de Havikstraat.  
 
Wat is het Supportplein? 
De ondersteuning van onze leerlingen gebeurt in alle teams, maar een eenduidige aanpak 
en structuur ontbreekt. Daarnaast bieden we maatwerk en didactische ondersteuning 
aan voor bijvoorbeeld Top Sport Talent-leerlingen. De zorg en het maatwerk komen 
samen op het Supportplein. Ondersteuning op een rustige plek, waar indien gewenst 
didactische ondersteuning gegeven kan worden en waar jongeren meegenomen worden 
in het plannen en structureren van hun schoolwerk. Een mogelijkheid om maatwerk te 
bieden en onderwijsbehoeftes vorm te geven; een plaats voor sociaal- emotionele 
ondersteuning, laagdrempelig en toegankelijk. 
 
Kortom, het Supportplein: 
● biedt support op maat 

● heeft een centrale plaats binnen de school 

● heeft een constante bezetting; verschillende expertises werken samen als team 

● verbindt bestaande onderdelen zoals Rebound, Time Out, Studiecentrum, ITV, LOOT  

 

Wat doet een medewerker Supportplein? 

De medewerker Supportplein is, samen met de coördinator Supportplein het vaste gezicht 
van het Supportplein. De medewerker Supportplein zal ondersteunende taken uitvoeren. 
Hierbij valt te denken aan: 

● aanspreekpunt voor collega’s en leerlingen die zich melden 

● verwijzen van leerlingen naar de plaats waar ze moeten zijn (Studiecentrum,  

           Supportgroep etc.) 

● bieden van het eerste luisterend oor voor leerlingen die even extra zorg nodig hebben 

● contact zoeken met personen die de leerling vervolgens verder kunnen helpen 

● begeleiden van individuele of kleine groepen leerlingen bij hun leertaken 

● surveillancetaken, bv in de klas met Top Sport Talent -leerlingen en daarbij bieden van     

          ondersteuning/ op weg helpen van leerlingen die aan het studeren zijn 

 



 

  
De ideale medewerker Supportplein: 
● heeft een opleiding als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker op MBO-niveau 

● heeft ervaring met het werken met zorgleerlingen 

● is didactisch en pedagogisch competent 

● is ontwikkelingsgericht en heeft een pro-actieve houding 

● is een teamplayer 

● kan goed organiseren en is creatief in het bedenken van oplossingen 

● is duidelijk, accuraat en flexibel - geen dag op het Supportplein is immers hetzelfde! 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern als (deels) extern opengesteld en is dus ook 
toegankelijk voor collega’s zonder vaste aanstelling. Dit om personen die nu al via externe 
organisaties aan onze school verbonden zijn een kans te geven. Bij gelijke geschiktheid 
krijgen interne kandidaten voorrang bij de invulling van de functie.  

 

 
Arbeidsvoorwaarden 
De aanstelling vindt plaats op tijdelijke basis vanaf zo spoedig mogelijk tot uiterlijk 1 
augustus 2023 in een omvang van 0,7 fte. Honorering vindt plaats op basis van de cao VO, 
schaal 7, en wordt gebaseerd op relevante kennis en ervaring. 
 

 
Informatie 

Meer informatie over het DaCapo-College vind je op onze website: 
https://dacapokijktnaarmij.nl/. Extra informatie over de functie kun je inwinnen bij onze 
Coördinator Supportplein, Marjolein Pol: m.pol@dacapo-college.nl of 06 296 257 61. 
 
 
Solliciteren?  
Je kunt je interesse kenbaar maken door uiterlijk 19 april as. je motivatie en CV te sturen 
naar de SHRM-adviseur van DaCapo-College, Inge Diederen (i.diederen@dacapo-college.nl).  

 

De vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij vergelijkbare geschiktheid genieten 
interne kandidaten de voorkeur.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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