
  

 
Met het vertrek per 1 februari 2023 van een van onze docenten is er per 1 februari 2023 
binnen de schakelvoorziening van het SWV VO 25.05 te Apeldoorn een vacature ontstaan 
voor  
 

Docent (0,8 -1,0) 
Met sterke pedagogische en didactische kwaliteiten. 

 

 
Schakelvoorziening 
De schakelvoorziening is een tijdelijke voorziening voor leerlingen die uit dreigen te vallen 
binnen het voortgezet onderwijs. Binnen de schakelvoorziening is een pedagogisch/didactisch 
klimaat aanwezig, waarbij de leerling zich gezien, gehoord, gekend en erkend voelt. Leerlingen 
worden vanuit het positieve benaderd en er wordt geïnvesteerd in een veilige leeromgeving 
en een goede relatie met de leerling. Hierbij is aandacht, interesse, betrokkenheid, maar ook 
een goede controle zeer belangrijk. 
 
Taken van de docent 

• Je bent het dagelijks aanspreekpunt voor de leerling vanuit een vertrouwensrelatie. 
Ook ben je het aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en 
eventuele andere externe partijen.  

• Je observeert, signaleert en adviseert de leerlingen tijdens de dagelijkse omgang op 
het gebied van de leerstof/leervorderingen, omgang met leeftijdgenoten en 
volwassenen en verdere aandachtspunten zoals genoemd in het 
Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP). 

• Je werkt aan het ontwikkelingsperspectief van de leerling door het volgen van het 
OPP van de aanleverende school. In het OPP staan de doelen die vanuit het 
startgesprek zijn opgesteld met elkaar, in samenspraak met de 
gedragswetenschapper vertaal je deze doelen in concrete handelingsafspraken. 

• Je zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn over wat leerling aangaat en informeert en 
adviseert vanuit het OPP en de dagelijkse omgang met de leerling de collega’s over 
zaken aangaande de leerling. Op deze manier creëert de mentor samen met collega’s 
een veilig leer- en leefklimaat. 

• Je initieert in het kader van overdracht en nazorg contacten met de school van 
herkomst en met de school of voorziening waaraan gedacht wordt als vervolgplek. 
Dit in samenspraak en overeenstemming met de gedragswetenschapper. 

 
Functie-eisen 

• Je hebt een lesbevoegdheid; Pabo of een 2e graads bevoegdheid voor een algemeen 
vormend vak. 

• Je haalt plezier uit het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig. 

• Je bent doelgericht en gestructureerd en hebt een proactieve houding. 

• Je hebt een gezonde dosis humor. 

• Je kan goed samenwerken en staat open voor de inbreng van anderen. 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau. 
 



  

 
 
Benoeming /detachering 
 
De benoeming geldt in eerste instantie tot 1 januari 2024. De betrekkingsomvang is 
minimaal 0,8 FTE en maximaal 1,0 FTE. 
Detachering vanuit een van de bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen is in 
overleg ook mogelijk. 
De honorering is conform de salarisschalen cao-VO dan wel in overeenstemming met de 
huidige inschaling (detachering) 
 
Informatie 
 
Nadere informatie over deze functie is verkrijgbaar bij: 
 
Angelique Lankhorst, docent/coördinator Schakelvoorziening  
a.lankhorst@swv-vo-2505.nl 
055-3689588 
 
José in ‘t Veld, directeur SWV- VO-2505  
j.intveld@swv-vo-2505.nl  
055-3689588 
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