
 

 

Functieomschrijving Netwerkcoördinator VSO·PRO 

Arbeidsmarktregio Drenthe 
 

De scholen in de arbeidsmarktregio Drenthe zijn op zoek naar een Netwerkcoördinator VSO·PRO. 

 

De Netwerkcoördinator VSO·PRO werkt onafhankelijk namens de pro- en vso scholen in de arbeidsmarktregio 

en heeft een stevig netwerk binnen deze regio. De Netwerkcoördinator VSO·PRO heeft affiniteit met het pro- 

en vso onderwijs en met name de arbeidstoeleiding. Hij/zij kent als geen ander de pro- en vso scholen in 

betreffende regio en heeft bij hen het draagvlak om het vso en pro te vertegenwoordigen op het gebied van 

arbeidstoeleiding. Door vanuit verbinding te werken worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor alle 

onderwijsinstellingen. 

 

De Netwerkcoördinator VSO·PRO is verantwoordelijk voor de verbindingen tussen de pro- en vso scholen 

onderling en met ketenpartners, zoals het mbo. Hij/zij initieert en coördineert projecten binnen de 

arbeidsmarktregio. Hij/zij weet contacten, lijnen en inzichten te bundelen en maakt deze behapbaar voor de 

scholen. Naast de samenwerking met de betrokken mbo’s vraagt dit afstemming met de gemeente. Daar waar 

andere projecten worden uitgevoerd die het programma van de arbeidsmarktregio raken, zorgt de 

Netwerkcoördinator VSO·PRO voor de inhoudelijke verbinding en afstemming. 

 

 De Netwerkcoördinator werkt vanuit een door hem/haar opgesteld jaarplan, input hiervoor wordt opgehaald 

bij de scholen en doelen sluiten aan op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de plannen ter voorkoming van 

jeugdwerkloosheid. Hij/zij wordt gemandateerd en aangestuurd door en legt verantwoording af aan de 

directies van de pro en vso scholen uit de arbeidsmarktregio, welke zich vertegenwoordigen door een 

afvaardiging vso en een afvaardiging pro.  

 

De Netwerkcoördinator initieert en organiseert jaarlijks een bijeenkomst van directies van de vso- en pro scholen 

in de arbeidsmarktregio en per kwartaal de voortgangsbespreking met de afvaardiging van de schooldirecties. 

 

De Netwerkcoördinator VSO·PRO participeert in een landelijk coördinatorennetwerk. Deze landelijke én 

regionale netwerken zorgen ervoor dat de Netwerkcoördinatoren VSO·PRO snel kunnen opschalen naar boven 

regionale en landelijke initiatieven en vice versa. De Netwerkcoördinatoren VSO·PRO fungeren als spin in het 

web. Ze leggen op landelijk niveau verbindingen, brengen partijen bijeen, delen kennis, ervaringen en 

initiatieven, leggen knelpunten bloot, stimuleren en jagen versnellingen landelijk aan. Er ligt een opdracht voor 

de coördinator om in de arbeidsmarktregio Drenthe op korte termijn inzichtelijk te maken op welke waardevolle 

regionale en landelijke ontwikkelingen de scholen nog kunnen of moeten aansluiten.  

 

De scholen in de arbeidsmarktregio Drenthe hebben ook leerlingen en contacten over de grenzen van de 

arbeidsmarktregio heen. Het is van grote meerwaarde als de coördinator ook een netwerk buiten de 

arbeidsmarktregio heeft of opbouwt. 

 

 

  



 

 

De Netwerkcoördinator VSO·PRO: 

• kent de doelgroep pro- en vso leerlingen;  

• denkt in kansen voor de pro- en vso leerlingen; 

• heeft een beeld wat er in de arbeidsmarktregio speelt; 

• versterkt de onderlinge relatie tussen de pro- en vso scholen en de informatie-uitwisseling onderling; 

• heeft alle partijen en voorzieningen in beeld in arbeidsmarktregio;   

• onderhoudt contacten met netwerkpartners en het mbo; 

• ontsluit kennis en contacten in de regio; 

• is onafhankelijk woordvoerder en ambassadeur voor de pro- en vso scholen; 

• deelt kennis op zowel regionaal als landelijk niveau; 

• verbindt regionaal en landelijk projecten en initiatieven; 

• vertegenwoordigt de regio landelijk; 

• fungeert als vraag en informatiebaak; 

• organiseert deskundigheidbevordering op het brede terrein van arbeidstoeleiding; 

• en kan zelfstandig opereren binnen de gestelde opdracht. 

 

Competenties:  

• Verbinder, communicatief vaardig, netwerker  

• Gericht op samenwerken en flexibel  

• Allround sensitief (politiek, organisatie, interactie) en gesprekspartner op alle niveaus  

• Vasthoudend en doorzetter  

• Beleidsmatig en analytisch  

 
Caseload:  

Voor Arbeidsmarktregio Drenthe bedraagt de (project)aanstelling 0,333 fte voor 2023. De ingangsdatum wordt 
in goed overleg bepaald. 

 
Aanstellingsvorm:  

De kandidaat Netwerkcoördinator heeft een arbeidsovereenkomst met  (of krijgt een project-aanstelling bij) het 

bevoegd gezag van een van de scholen voor vso en pro of organisatie in de arbeidsmarktregio Drenthe en werkt 

in een detacheringsconstructie voor de gezamenlijke scholen.  

 

Salariëring:  

De functie Netwerkcoördinator wordt gewaardeerd als functie LC cao VO of functie L11 cao PO 2022.  

 

Sollicitatieprocedure:  

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 2 februari kenbaar maken door het schrijven van een motivatiemail 

aan:  Nienke van Karsen  

procesregisseur arbeidstoeleiding PrO-VSO  

n.van.karsen@vsopro.nl    

Sollicitatiegesprekken vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats op 6 februari vanaf 14.15 uur op De Atlas 

Hoogeveen. 
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