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Onze nieuwe collega heeft een diploma MBO-4 (of vergelijkbaar) bij voorkeur 

met een sociaal-pedagogische achtergrond. Wij hebben voor jou een 

uitdagende baan in een multidisciplinair team, waarbij collegiale samenwerking 

en zelfreflectie belangrijke uitgangspunten zijn.  

                                                                      

We zoeken per direct voor onze externaliserende afdeling een:  

 

 

Leerkrachtondersteuner  
-vliegende keep, duizendpoot, manusje van alles-  
 
 0,8 – 1,0 FTE 
 

De functie: 

Wij zijn op zoek naar een collega die bij ons de rol van ‘vliegende keep’ wil 

vervullen. Dit betekent concreet je bij ons bijvoorbeeld in het time-out lokaal 

de boze, verdrietige leerlingen opvangt en er voor zorgt dat ze zich herpakken 

en weer terug kunnen naar de klas. Maar ook dat je bij ziekte of verlof van 

collega’s een lesgroep tijdelijk draait. Of kleine groepjes leerlingen instructie 

geeft, soms zelfs 1 op 1. Doordat je op werkdagen (bijna) altijd aanwezig bent, 

ben je voor de leerlingen een bekend gezicht. 

De locatie: 

De locatie P.C. Hooftcollege VSO bestaat uit twee afdelingen onder een dak. 

Leerlingen met externaliserende problematiek in de middelbare schoolleeftijd 

volgen de praktijkgerichte of een theoretisch gerichte leerweg. Leerlingen met 

internaliserende problematiek volgen de theoretisch gerichte leerweg. De 

locatie is gevestigd aan de Touwbaan 42a, 2352 CZ Leiderdorp. 

 

De functie-eisen: 

MBO 4 diploma met een onderwijs- of sociaal- pedagogische achtergrond of iets 

vergelijkbaars. 

• Flexibel 

• Professional met hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig 

hebben. 

• Kennis van of ervaring met speciaal onderwijs of onze doelgroep heeft 

de voorkeur maar is geen pre. Talent hiervoor wel. 

Salariëring in schaal 7 volgens CAO Primair Onderwijs.                                                                   

Als jij tevreden bent en wij ook (na een bepaalde periode) dan is er kans op 

een aanstelling voor onbepaalde tijd.                                                                                                  
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Ben je geïnteresseerd? 

Neem voor meer informatie contact op met Ben Kottenhagen, directeur P.C. 

Hooftcollege, b.kottenhagen@leokanner.nl.  

Tip: https://www.leokannerpchooftcollege.nl/     

Denk je de persoon te zijn die wij zoeken stuur dan je sollicitatiebrief met 

curriculum vitae voor 19 december 2019 naar vacature@leokanner.nl 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke 

geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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