
 

 

 

 

 

 

 

Het Samenwerkingsverband (SWV) Voortgezet Onderwijs regio Leiden is met ingang van het 

nieuwe schooljaar op zoek naar een  

Docent voor de SCHAKELKLAS HAVO/VWO (0,4 – 1,0 FTE) 

In de bovenschoolse HAVO/VWO voorziening krijgen leerlingen voor kortere of langere 

periode flexibele onderwijstrajecten aangeboden, vaak in combinatie met hulpverlening. 

Deze leerlingen zijn vastgelopen in het regulier onderwijs en hebben veelal complexe 

problematiek op verschillende leefgebieden. Er wordt een individueel maatwerktraject 

geboden uitgaande van de krachten, behoeften en mogelijkheden van de leerling en 

zijn/haar context (ouders, school, hulpverlening, e.d.). Zo willen we leerlingen (weer) 

perspectief bieden op terugkeer in het regulier onderwijs. 

Binnen de voorziening wordt intensief samengewerkt tussen onderwijs en 

jeugdhulpverlening. Er is ook een onderwijsjeugdhulpverlener aanwezig in de klas. 

De Schakelklas HAVO/VWO is gehuisvest in het gebouw van OPDC De Delta en is sinds 4 

januari 2021 operationeel.  

De schakelklas is een project dat voor 31 juli 2023 wordt geëvalueerd. Dan wordt besloten of 

het als ‘reguliere’ voorziening binnen het Samenwerkingsverband een plek krijgt.  

Wat zijn de taken van de docent? 

• Verzorgen van onderwijs in de schakelklas, waarbij de leerlingen allemaal hun eigen 

programma hebben, dat onder de verantwoordelijkheid van de stamschool valt. 

• Verzorgen van onderwijs betekent dat de docent naast les in het eigen vak ook 

begeleiding biedt bij de andere vakken, waaraan de leerling werkt. 

• Als mentor de leerlingen begeleiden en monitoren wat betreft hun schoolwerk en hun 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

• Contacten onderhouden met ouders over de voortgang. 

• Contacten onderhouden met de stamschool m.b.t. het onderwijsaanbod en de 

voortgang. 

• Samenwerken met de onderwijsjeugdhulpverlener en de andere docenten in de klas. 

• Deelnemen aan evaluatiegesprekken en leerlingbesprekingen. 

• Verslagleggen in het LVS 

• De docent legt verantwoording af aan de coördinator van de voorziening. Zij is 

functioneel leidinggevende van de docent. 

 



 

 

 

 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

De docent in de voorziening: 

• heeft een lesbevoegdheid (in principe eerstegraads) 

• is pedagogisch zeer vaardig; 

• kan een veilig leerklimaat scheppen; 

• vindt het een uitdaging om juist aan deze doelgroep les te geven; 

• heeft goede coachingsvaardigheden; 

• is flexibel en nieuwsgierig; 

• kan goed samenwerken; 

• bezit over enige pioniersgeest; 

• is communicatief sterk. 

Arbeidsvoorwaarden  

De benoeming vindt plaats op basis van detachering vanuit een VO-school of als 

projectaanstelling bij het Samenwerkingsverband tot 31 juli 2023 conform CAO Voortgezet 

Onderwijs. Wanneer de Schakelklas een reguliere voorziening wordt is voortzetting van het 

dienstverband een reële mogelijkheid. 

Omvang minimaal 0,4 FTE en maximaal 1 FTE .  

Startdatum 22 augustus 2022 

Procedure 

Belangstellenden kunnen solliciteren  door een motivatie voor de functie met CV te versturen 

naar i.toonen@swvleiden.nl  

Een benoemingsadviescommissie (BAC) nodigt geselecteerde kandidaten uit voor een 

gesprek. De BAC brengt advies uit aan de directeur-bestuurder van het 

samenwerkingsverband. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met  

Ingrid Toonen (coördinator Schakelklas 06-42647205/ i.toonen@swvleiden.nl )  
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