
    

Vacature leerkracht onderwijs-zorgarrangementen 0,5 fte 

• Per 01-10-2019 of zo spoedig mogelijk. 
• Aanstelling volgens CAO voor het PO. 
• Het SWV Kop van Noord-Holland heeft geen eigen personeel in dienst en werkt met 

detacheringscontracten van de deelnemende schoolbesturen. 
 
Het samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland is verantwoordelijk voor het bieden van passend 
onderwijs aan alle leerlingen in de regio. In sommige gevallen is het voor kinderen tijdelijk niet 
haalbaar (fulltime) onderwijs te volgen. De problematiek van deze leerlingen is divers; er kan 
bijvoorbeeld sprake zijn van agressie/grensoverschrijdend gedrag, een hoge mate van 
overprikkeling, angsten, en overspannenheid. Ook voor deze leerlingen zoekt het 
samenwerkingsverband naar een passende oplossing. Vaak ligt de oplossing dan in een 
onderwijszorgarrangement; een combinatie van zorg, hulpverlening en onderwijs. Deze 
arrangementen worden uitgevoerd op school, thuis of op een zorglocatie. Het 
samenwerkingsverband is op zoek naar 2 leerkrachten die op enthousiaste en deskundige wijze 
invulling willen geven aan dergelijke arrangementen. 

Taakomschrijving: 
• Het begeleiden van basisschoolleerlingen bij de uitvoering van het onderwijs binnen het 

onderwijszorgarrangement. 
• Het, in samenspraak met de school van inschrijving en ouders, opstellen van een OPP voor 

deze periode. 
• Het, in samenspraak met de school van inschrijving en ouders, opstellen van een plan van 

aanpak. 
• Evalueren van de voortgang en communicatie hieromtrent met ouders en school. 
• Gedurende het traject ben je de ouders tot steun en denk je met hen mee in oplossingen. 
• Input leveren aan aanmelding bij de CTO 

 
Profiel: 

• Je hebt affiniteit met kwetsbare kinderen in de basisschoolleeftijd 
• Je kunt de pedagogische en didactische behoeften van het kind concreet in kaart brengen 
• Je bent op de hoogte van de leerlijnen op alle niveaus (zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd) 
• Je hebt kennis van diverse leermethodes en educatieve materialen en programma’s. 
• Je bent in staat een concreet plan van aanpak op te stellen 
• Je hebt kennis van het opstellen van een OPP 
• Je bent in staat op creatieve wijze (soms out-of-the-box) invulling te geven aan de gestelde 

doelen 
• Je hebt ervaring en kennis van kinderen met zowel internaliserende als externaliserende 

gedragsproblematiek. 
• Je bent communicatief sterk, in staat een vertrouwensband met kinderen op te bouwen, 

hen te motiveren en hen te begeleiden bij het vergroten van hun zelfvertrouwen. 



• Je bent flexibel 
• Je kunt goed organiseren en plannen 
• Je hebt een afgeronde PABO-opleiding 
• Bij voorkeur ben je in bezit van master SEN 
• Bij voorkeur ben je werkzaam op een school en kun je deze taak daarmee combineren 
• Je hebt een rijbewijs en de beschikking over een auto 

 
Procedure: 
Indien u interesse heeft in deze vacature wordt u uitgenodigd om vóór 19 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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