
   

Switch medewerker – VSO Alkmaar – 0.8fte/1.0fte 

Sta jij stevig in je schoenen? Denk je liever in kansen dan problemen? Vind je het uitdagend om te werken met jongeren 
met ondersteuningsbehoeften? Ligt jouw hart bij het speciaal onderwijs? 

Dan hebben wij per 1 augustus 2022 een mooie baan voor je! 
 

Dit doe je in deze baan 

 voert zelfstandig de switchprocedure, zoals omschreven in het switchprotocol, uit 

 draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen 

 stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen 

 signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde bij de leraar 
 

En jij: 

 hebt een proactieve houding 
 hebt affiniteit met speciaal onderwijs 

 kan goed samenwerken en vindt het leuk om met onze doelgroep te werken 
 bent pedagogisch ontzettend sterk 

 beschikt over goede gesprekstechnieken 

 hebt een MBO4 niveau en bij voorkeur ervaring met onze doelgroep 
 

Onze school 
De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen met gedrags- en/of 

psychiatrische stoornissen. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van elke jongere op weg naar een volwaardige plaats in 

de samenleving. “Met Aandacht naar Zelfstandigheid”. Meer over ons vind je op: spinaker.vsoalkmaar@ronduitonderwijs.nl   
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Remco Bos, teamleider, 072-5140244. 

 
Maken we kennis met elkaar? 

Je kunt je motivatiebrief met cv tot uiterlijk 11 juli 2022 mailen naar b.groeneveld@ronduitonderwijs.nl  t.a.v. Remco Bos.  
 

Inschaling en gesprekken 

De inschaling geschiedt conform de geldende CAO voor het Primair Onderwijs, schaal 7.  
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 28 van 2022.  

 
 

De Spinaker is onderdeel van Ronduit Onderwijs. De Spinakerscholen 
verzorgen speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar van 
Alkmaar tot in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.  
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