
 

Het Samenwerkingsverband passend onderwijs Kop van Noord-Holland (2701) gaat voor passend 

primair onderwijs. Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (74 scholen voor basisonderwijs en 

7 scholen voor speciaal (basis) onderwijs) heeft als werkgebied de gemeenten Schagen, Hollands 

Kroon, Den Helder en Texel en heeft de maatschappelijke opdracht om: “een samenhangend 

geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen zodanig te organiseren, dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Iedere leerling 

moet een passende plek op een van onze scholen geboden worden.”  

Kortom, het zorgdragen voor een onderwijsaanbod waarin de leerling centraal staat! 

 

Voor de toelaatbaarheidscommissie passend en inclusiever onderwijs is het Samenwerkingsverband 

op zoek naar een: 

 

Orthopedagoog/voorzitter CTO (m/v) 0,6 fte 

‘Deskundige professional met hart voor leerlingen’ 

 

Als orthopedagoog heb je een belangrijke rol in de Commissie Toelating Onderwijsvoorziening 

(CTO). Als voorzitter neem je beslissingen over de toewijzing en ondersteuning van leerlingen in het 

speciaal (basis) onderwijs, cluster 3 en 4 en Eureka (voorziening hoogbegaafdheid). Daarnaast 

adviseer je scholen en ouders over ondersteuning van leerlingen in het reguliere basisonderwijs en 

over passend onderwijs. Ook houd je je, samen met de commissieleden, bezig met aanvragen voor 

vrijstelling van onderwijs, zorg- onderwijsarrangementen en terugleiden van thuiszitters naar het 

onderwijs. Je bent hierin scherp en positief kritisch. Je signaleert kansen en zorgen over scholen 

binnen het verband en maakt dit bespreekbaar. Je schakelt op veel verschillende niveaus, 

waaronder gemeente, ouders, bestuur, leerplichtambtenaren, scholen en wijkteam. Je draagt 

graag bij aan de beleidsontwikkeling en doorontwikkeling van de toelaatbaarheid en 

ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband. 

 

Jij bent: 

- communicatief vaardig, omgevingssensitief en je hebt overtuigingskracht; 

- besluitvaardig, je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt handelen vanuit visie en 

kennis; 

- in het bezit van een universitaire opleiding richting Orthopedagogiek/Psychologie; 

- goed bekend met passend- en inclusiever onderwijs en ondersteuningsbehoeften; 

- ervaren als gaat om de uitgangspunten van handelingsgericht werken; 

- in staat om te schakelen op de verschillende niveaus; 

- in het bezit van een rijbewijs en auto. 

 

Wij bieden: 

- een organisatie met hart voor het onderwijs en leerlingen; 

- een enthousiast team en dynamische werkomgeving; 

- een salariëring volgens cao po, oop schaal 10 tot 11; 

- de mogelijkheid om thuis te werken; 

- een standplaats in Alkmaar of Den Helder. 

 

Contactinformatie:  

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je 

solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Lianne Zijlstra op 0623800671. Je 

sollicitatie ontvangen wij graag voor 23 mei 2021 via de sollicitatiebutton. De voorgesprekken 

vinden plaats in week 21, de vervolggesprekken in week 22. 

 


