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Vacature Lid CTO (Commissie Toekenning Onderwijsvoorzieningen)  
SWV Kop van Noord-Holland PO 
 
Omschrijving: 
Door het gedeeltelijke vertrek van het lid van de CTO die de rol van “deskundige regulier 
basisonderwijs” heeft, is de CTO op zoek naar een opvolger voor de CTO-regio Den Helder. De 
belangrijkste taak van de CTO is de beoordeling van toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal 
basisonderwijs, speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en Eureka. Daarnaast heeft de CTO een 
consultfunctie voor  voor- en vroegschoolse instellingen en het primair onderwijs. De CTO vergadert in 
Schagen en Den Helder. Deze bijeenkomsten vinden ongeveer elke 2 à 3 weken plaats en vragen ook 
een intensieve voorbereiding. 
De CTO bestaat uit: een deskundige speciaal basisonderwijs, een jeugdarts, een deskundige regulier 
basisonderwijs, een notulist en een voorzitter/orthopedagoog. Op afroep voegen zich ook externe 
deskundigen toe aan de commissie. 
Meer informatie over de CTO is ook te vinden op www.swvkopvannoordholland.nl . 
 
Taakomschrijving: 

- Bijwonen van de CTO-vergaderingen in Den Helder 
- Voorbereiden van de dossiers 
- Adviseren ten aanzien van (de begeleiding van) onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
- Bijdragen aan beoordeling toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs en Eureka 
- Meedenken over passende onderwijsplekken in regulier basisonderwijs 
- Bijwonen van gesprekken n.a.v. bezwaarschriften (incidenteel) 
- Vervangend voorzitter CTO (incidenteel) 

 
Profiel deskundige regulier basisonderwijs: 

- Werkzaam als (adjunct) directeur in het basisonderwijs 
- Bij voorkeur ook ervaring als leerkracht en/of intern begeleider 
- Bekend met de procedures van swv Kop van Noord-Holland 
- Actuele kennis van de ontwikkelingen in het primair onderwijs 
- Kennis van (de mogelijkheden van) het speciaal (basis)onderwijs en Eureka 
- Kunnen denken in termen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen 
- Een onafhankelijke houding 
- Integriteit 
- Kritisch analytische blik 
- Besluitvaardig 
- Goed in staat tot samenwerken en afstemmen 
- Sterke gespreksvaardigheden 
- Werkzaamheden goed kunnen plannen en organiseren 

 
Procedure: 
Indien u interesse heeft in deze vacature wordt u uitgenodigd om vóór 10 september 2019 een brief 
met motivatie en CV te sturen aan Katja Walstra-Groot (kwalstra@swvkopvannoordholland.nl). Uit de 
geïnteresseerden wordt een selectie gemaakt, waarna we nader in gesprek gaan. 
 
Voor meer informatie over deze vacature, kunt u contact opnemen met Katja Walstra-Groot (06 11 626 006).  
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