
VACATURE                                                                  

 
We zoeken een enthousiaste, vakbekwame Leerkracht speciale voorziening  
met passie voor onderwijs en jeugdzorg. 

 
Ligt jouw passie bij het verbinden van onderwijs en jeugdzorg? Heb je affiniteit met kwetsbare 
leerlingen in het primair onderwijs en wil je je inzetten om ook voor hen passend onderwijs te 
realiseren? Dan is de functie van leerkracht in onze nieuw op te zetten voorziening voor thuiszitters 
te Schagen net iets voor jou! 
 

Het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO heeft samen met de gemeenten Den Helder, 
Hollands Kroon en Schagen de handen ineengeslagen om in onze eigen regio een voorziening te 
realiseren voor kinderen die langdurig uitvallen uit het primair onderwijs. Het gaat om leerlingen die 
het risico lopen om uit te vallen of nu al geen onderwijs meer kunnen volgen in een groepssetting, en 
die gebaat zijn bij een meersporenaanpak van onderwijs en zorg.  

De kern is een integraal maatwerk aanbod op de 4 domeinen (onderwijs, behandeling, 
gezinsbegeleiding en doelgerichte activiteiten), met als doel terugkeer naar school. De leerlingen 
worden opgevangen in een groep van maximaal 5 kinderen en worden in de groep begeleid door een 
leerkracht en een jeugdzorgmedewerker. De voorziening biedt een aanbod op alle schooldagen, 
gedurende de schooltijden. Onze missie is: 

‘Het bieden van een toekomstperspectief voor de meest kwetsbare leerlingen in onze regio’.  

Het project is een pilot, met een duur van 2,5 jaar. Uitgangspunten voor het contract is een 
detachering bij je huidige schoolbestuur. Als de pilot na 2,5 jaar succesvol blijkt zal worden gekeken 
naar de mogelijkheden van een aanstelling op langere termijn.  

 
Wat ga je doen? 

Als leerkracht geef je vorm aan de organisatie en inhoud van het onderwijs. Je stelt vast welke 
leerstof passend is voor de individuele leerling en stelt een plan op om de leerling te begeleiden in 
het behalen van zijn/haar leerdoelen en de belastbaarheid voor het onderwijs te vergroten. Je 
verzorgt het onderwijs voor de leerlingen en werkt daarbij samen met de jeugdzorgmedewerker van 
de groep en de aan de groep verbonden orthopedagoog. Je onderhoudt contact met de school van 
herkomst, de ouders en de consulent van het wijkteam. Daarnaast kun je worden ingezet als mentor 
en in deze rol aansluiten bij gezinsgesprekken (integraal). 

In de startfase ligt ook een mooie uitdaging. Gezien het feit dat het hier een nieuwe voorziening 
betreft, word je gevraagd actief te participeren in een werkgroep die de opdracht heeft deze 
voorziening praktisch vorm en inhoud te geven. In deze periode zullen er nog geen leerlingen starten, 
maar ligt de focus in het verzorgen van en voldoen aan de randvoorwaarden en concrete uitwerking 
van het projectplan. 



 

Wat vragen wij? 

Naast passie voor onderwijs en jeugdzorg voldoe je aan de volgende voorwaarden: 

- Je bent in het bezit van een PABO-diploma, bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen, 
masterclasses of een Master op het gebied van gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling. 

- Je hebt ervaring met zeer kwetsbare leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. 
- Je geeft inspirerend en uitdagend onderwijs.  
- Je kunt goed omgaan met gedrags- en werkhoudingsproblematiek. 
- Je gaat op een positieve manier om met verschillend gedrag en zet zowel je pedagogische als 

didactische kwaliteiten in om leerlingen te laten groeien. 
- Je denkt in mogelijkheden en werkt oplossingsgericht. 
- Je bent zelfstandig, stressbestendig en flexibel. 
- Je hebt kennis van gespreks- en coachingstechnieken, die je kunt inzetten in gesprekken met 

leerlingen en/of ouders. 
- Je kunt goed samenwerken. 
- Je kunt goed plannen, organiseren en communiceren. 
- Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar (5 dagen heeft voorkeur). 

 

Wat bieden wij? 

- Wij bieden een boeiende en afwisselende functie in een ondernemende organisatie in 
Schagen. 

- Wij bieden de mogelijkheid om deel uit te maken van een klein team dat het verschil gaat 
maken voor kwetsbare kinderen in onze regio. 

- Wij bieden je een aanstelling voor een jaar met, bij goed functioneren, uitzicht op verlenging. 
- Wij bieden arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO primair onderwijs.  

 
Interesse? 
 
Met vragen of voor nadere informatie kun je contact opnemen met Katja Walstra-Groot (senior 
beleidsadviseur SWV Kop van Noord Holland PO) – M 06 11 62 60 06. Je sollicitatie (motivatie en CV) 
kun je sturen naar: E kwalstra@swvkopvannoordholland.nl 

Meer informatie over het Samenwerkingsverband SWV Kop van Noord Holland PO – 
www.swvkopvannoordholland.nl 

 

 

 


