
VACATURE 

Assistent-begeleider ondersteuningspunt   
  
  
Werk je graag met pubers? Ben je een kei in observeren en kan je oorzaak en 
gevolg van gedrag inzien? Gaat je hart sneller kloppen van het motiveren van 
jongeren? En ben je ook goed in administratieve processen? Dan is het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VO) Kop van Noord Holland 
op zoek naar jou!! Wij hebben namelijk PER DIRECT een vacature voor een 
assistent-begeleider op onze locatie op Texel.  
  
Het Samenwerkingsverband (SWV) VO Kop van Noord Holland is het SWV van 9 
schoolbesturen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs in de gemeenten Den Helder, 
Hollands Kroon, Schagen en Texel. De organisatie zorgt er voor dat de aangesloten scholen 
ondersteund worden in de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs. Deze ondersteuning 
vindt plaats binnen het ondersteuningspunt (OSP) op de school en heeft betrekking op de 
begeleiding van leerlingen, het ondersteunen van de OSP begeleider en het uitvoeren van 
administratieve en verzorgende taken. Voor een uitgebreide functiebeschrijving en 
achtergrondinformatie over het SWV, kun je kijken op de website van het SWV 
(vo.swvkopvannoordholland.nl).  
  
We hebben de volgende vacature: 
  
OSG De Hogeberg, Texel:     1,0 fte    vast, per direct  
 
Voor deze vacature geldt dat het een onderwijsondersteunende functie is in schaal 6 
conform de cao VO.  
  
Heb je MBO werk- en denkniveau, een positieve, flexibele instelling, affiniteit met en een 
pedagogische kijk op de doelgroep? Ben je in staat te werken met een persoonlijk 
ontwikkelingsplan voor leerlingen, weet je goed om te gaan met leerlingen die een 
bijzondere aanpak nodig hebben én ben je in staat goede feedback te geven? Stuur ons dan 
jouw motivatie en uitgebreid CV, zodat wij een goed beeld van je kunnen krijgen.   
  
Je kunt je digitale sollicitatie (t.a.v. Myrthe Scheltema de Heere, directeur SWV VO Kop van 
Noord Holland) mailen naar  info@swvknh.nl Uiterlijk 6 januari 2019 willen we graag jouw 
sollicitatie ontvangen. Daarna laten we zo snel mogelijk weten wanneer we tijd hebben 
gereserveerd om misschien wel met jou een eerste selectiegesprek te hebben! 
  
Deze vacatures worden tegelijkertijd intern binnen het SWV, binnen de aangesloten scholen, als 
extern uitgezet. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld!  
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