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Het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO is met ingang van schooljaar 22/23 op zoek naar een 
 

orthopedagoog (0,6-0,8 fte) 
 

“een deskundige professional met hart voor leerlingen” 
 
Wat ga je doen? 
Als orthopedagoog/voorzitter toelaatbaarheidscommissie heb je een belangrijke rol in de Commissie Toelating 
Onderwijsvoorziening (CTO). Je neemt 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 daarnaast ook graag bij aan de beleidsontwikkeling en doorontwikkeling van de toelaatbaarheid en 
ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband. 
 
Wie ben jij? 
Je bent een gedreven en ervaren orthopedagoog met hart voor passend en inclusief onderwijs. Je bent goed op de 
hoogte van het beleid, de regelgeving en de bekostiging van passend onderwijs en de ondersteuningsbehoeften. 
Je bent ervaren als het gaat om de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Je hebt een sterk analytisch 
vermogen en kunt handelen vanuit visie en kennis. 
Verder ben je: 
 besluitvaardig; 
 communicatiefvaardig, omgevingssensitief en overtuigend; 
 in het bezit van een universitaire opleiding richting Orthopedagogiek/Psychologie; 
 in staat om te schakelen op de verschillende niveaus; 
 in het bezit van een rijbewijs en auto. 
 
Wat bieden wij? 
Bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO komt je terecht in een dynamische werkomgeving 
binnen een bevlogen organisatie met hart voor het onderwijs en leerlingen. Een goede sfeer, een bij de regio 
passende ‘no-nonsense mentaliteit’ en korte lijnen kenmerken het samenwerkingsverband. 
Als standplaats heb je de keuze tussen Den Helder of Alkmaar en we bieden ook de mogelijkheid om thuis te 
werken. Je komt in dienst van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland, passend primair onderwijs. 
Salariëring volgens CAO-PO, OOP maximaal schaal 11. Het betreft een aanstelling voor 0,6-0,8 fte. 
 
Wie zijn wij? 
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO is een samenwerkingsverband dat bestaat uit elf besturen van 
74 scholen voor basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Daarnaast heeft het 
samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 
 
Het Samenwerkingsverband 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! 
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Het samenwerkingsverband is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht die bestaat uit 
de aangesloten schoolbesturen. Er is een compact bestuursbureau van waaruit administratieve ondersteuning 
wordt geboden. 
 
Praktische informatie en procedure 
Ben je enthousiast geworden? En denk je met jouw kennis, ervaring en talenten een mooie bijdrage aan onze 
organisatie te kunnen leveren?  
 
Dan ontvangen we je motivatie en curriculum vitae graag via www.vbent.org, ter attentie van Alice Fischer onder 
vermelding van vacaturenummer 20220138. 
Voor meer informatie kun je terecht op www.swvkopvannoordholland.nl of contact opnemen met Alice Fischer 
 
We zien je reactie graag uiterlijk 8 mei 2022 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/orthopedagoog-swv-kop-van-noord-holland/
https://www.vbent.org/over-bt/team/alice-fischer/
http://www.swvkopvannoordholland.nl/
https://www.vbent.org/over-bt/team/alice-fischer/
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