
 

 
 

 
 

 
 
 

Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo Maastricht Heuvelland is per 
18 januari 2021 ruimte voor een:  
 

  Docent VO schakelklas (0.7 fte) 

 
Functiekarakteristiek  
Jij bent degene die de dagelijkse zorg draagt voor het onderwijs én de begeleiding aan de 
leerling. Je bent een flexibele duizendpoot die op zowel didactisch als pedagogisch gebied 
beschikt over meer dan gemiddelde docentvaardigheden en competenties. In de dagelijkse 
omgang gaan in de vo schakelklas didactiek en pedagogiek hand in hand. Je focus ligt op het 
succesvol laten schakelen van leerlingen vanuit een kleine veilige setting naar de reguliere vo 
setting.  
 
Wat vragen we van je?  
Interactie met leerlingen  

- Je bent in staat snel met elke leerling een vertrouwensband op te bouwen.  
- Je hebt oog voor kleine stappen die leerlingen maken, spreekt dat uit en gaat altijd uit 

van wat leerlingen wél kunnen.  
- Je gelooft erin dat leerlingen in staat zijn binnen een jaar succesvol te schakelen en 

draagt dit nadrukkelijk uit naar leerlingen.  
- Je stuurt bij waar nodig, maar legt de focus op positief gedrag en complimenten. Niet 

Context  
Algemene uitgangspunten binnen het SWV VO 31.05:  

 De ondersteuningsbehoefte van de leerling is het uitgangspunt.  
 Alle leerlingen krijgen onderwijs op de meest passende plek, met passende 

ondersteuning en bij voorkeur binnen het regulier vo.  
 Er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden.  

 
Doelgroep vo schakelklas:  

• Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de ondersteuningsmogelijkheden van 
het regulier vo op het moment van onder instroom overschrijdt. Er wordt getwijfeld of 
de passende ondersteuning geboden kan worden in het reguliere vo of dat de leerling 
is aangewezen op ondersteuning in het vso.  

• Deze leerlingen zijn volgens de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA) woonachtig in Maastricht-Heuvelland. Ze hebben een ondersteuningsbehoefte 
op sociaal-emotioneel, dan wel gedragsmatig gebied. Middels extra begeleiding 
gedurende het brugklasjaar stromen zij vanuit een kleinschalige veilige setting (de vo 
schakelklas) in een regulier vo-klas in, waardoor plaatsing in het vso voorkomen wordt.  

• Deze leerlingen hebben wel perspectief op het succesvol doorlopen van een 
schoolcarrière in het regulier vo na een jaar met extra begeleiding.  



 

 
 

alleen topprestaties worden gezien en benoemd, maar juist ook gewenst gedrag, 
succesvolle samenwerking tussen leerlingen, hulpvaardigheid enz.  

- Je controleert, maar geeft voldoende ruimte aan leerlingen zichzelf te ontwikkelen, hun 
eigen oplossingen te vinden.  

 
Instructie  

- Je bent in staat op alle vmbo-niveaus in de brugklas instructie te geven.  
- Je bent in staat in alle AVO-vakken instructie te geven.  
- Je motiveert leerlingen, stimuleert zelfstandig werken, geeft ondersteuning waar nodig.  
- Je leert de leerling planmatig taken uit te voeren en effectieve leerstrategieën 

toepassen.  
 
Klassenmanagement  

- Je hanteert een vaste structuur en planning, duidelijke regels en afspraken en draagt er 
zorg voor dat deze worden nagekomen.  

- Je hebt een actieve werkhouding; je staat letterlijk steeds middenin in de groep.  
- Je zorgt voor een veilige, gestructureerde, opgeruimde werkplek voor je leerlingen en 

vraagt leerlingen hieraan bij te dragen.  
- Je observeert, kunt de groepsdynamiek binnen je klas duiden, weet hier tijdig op te 

anticiperen en voorkomt ordeverstoringen.  
- Indien er toch ordeverstoringen zijn bewaar je de rust, kun je de-escaleren en de 

leerlingen op de juiste wijze aanspreken zodat de rust herstelt.  
- Je weet steeds de balans tussen in- en ontspanning in de klas te vinden en neemt tijd en 

ruimte om af te wijken van het programma wanneer de situatie dit vereist of toelaat.  
 
Omgaan met verschillen en ondersteuning van leerlingen  

- Je bent in staat snel de ondersteuningsbehoefte van een leerling te herkennen, 
erkennen en hierop je handelen aan te passen.  

- Je bent creatief in het vinden van praktische oplossingen of het aanpassen van het les- of 
ondersteuningsprogramma van een leerling wanneer zijn ondersteuningsbehoefte 
daarom vraagt.  

- Verschillen tussen leerlingen worden door jou gezien en benoemd. Je gaat uit van 
kwaliteiten van leerlingen.  

 
Reflectie  

- Je stelt je kwetsbaar op, bespreekt met collega’s en begeleidend gedragswetenschapper 
je vragen, onduidelijkheden en onzekerheden.  

- Je neemt stelling en hebt een eigen mening, maar staat open voor feedback en 
meningen en de werkwijze van anderen.  

 
Samenwerken  

- Je bent een teamspeler: zonder samenwerking met ouders, collega’s en andere 
betrokkenen bij de leerling kun en wil jij je werk niet doen.  

- Je werkt vanuit gelijkwaardig. Je staat náást alle mensen waarmee je samenwerkt, hebt 
je eigen expertise en mening, maar respecteert de mening van een ander.  

- Je bent in staat rustig in gesprek te gaan en te blijven. Zowel met ouders, collega’s als 
andere betrokkenen. Je bent duidelijk, empathisch en kunt omgaan met emoties van de 
ander zoals angst, teleurstelling, boosheid of agressie.  

 



 

 
 

Waarom zou je solliciteren?  
Wanneer jij je herkent in bovenstaande tekst, is de vo schakelklas een kans om een mooie 
uitdaging aan te gaan: Je werkt mee aan het opzetten van een nieuw innovatief project in onze 
regio en kan jouw naam daaraan verbinden. Daarnaast is dit een kans om jezelf te ontwikkelen. 
Stilstaan is geen optie, net zomin als varen op de automatische piloot. Elke dag brengt nieuwe 
kansen maar ook problemen met zich mee, enthousiaste collega’s maar ook weerstanden, 
successen en tegenvallers, vragen waar je wél en vragen waar je geen antwoord op hebt. 
Bovenal werk je natuurlijk elke dag met leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften 
die jou nodig hebben om succesvol te kunnen schakelen naar een reguliere vo klas.  
Als dat is wat jij leuk vindt en waar je naar op zoek bent: voel je uitgenodigd te solliciteren. We 
gaan graag met je in gesprek!  
 
Bekwaamheidseisen  
Van de sollicitant wordt verwacht dat hij/zij een onderwijsbevoegdheid heeft.  
 
Arbeidsvoorwaarden  
Het betreft een tijdelijke functie tot en met 30-07-2021. 
Er wordt in eerste instantie geworven via de deelnemende besturen van de 
samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg. Detachering is mogelijk.  
 
Procedure  
Stuur uiterlijk 6 januari een uitgebreid cv met motivatie naar Nina Smeets, n.smeets@swvzl.nl  
Na de brievenselectie worden de kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek op 12 januari 
tussen 14.00 – 17.00 uur.  
 
Meer informatie  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  
Ronald Paulissen 
Directeur SWV Passend Onderwijs VO Maastricht Heuvelland & Parkstad  
r.paulissen@swvzl.nl 
0610954845 
 


