
 

Vacature: begeleider 

 

Ingangsdatum: 1 maart 2022 

Locatie: Heerenveen 

Dagen: in overleg 

 

Over ons: 

Maatklas is in mei 2021 gestart op haar eerste locatie, de eerste Samen naar School klas van 

Friesland (www.samennaarschool.nl). Wij bieden ontwikkelingsstimulering en verzorging aan 

kinderen die veel 1-op-1 ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit 

doen we in hetzelfde gebouw als openbare basisschool De Optimist. De klas groeit na de 

kerstvakantie naar 4 leerlingen en biedt ruimte voor 6 kinderen per dag. Samen met de basisschool 

zorgen we dat leeftijdsgenootjes met en zonder beperking samen op kunnen groeien. Het motto: 

samen waar het kan, apart in ons eigen lokaal waar nodig.  

 

Wij zoeken iemand die:  

-het leuk vindt om ondersteuning te geven (zowel verzorging als begeleiding) aan leerlingen met 

specifieke onderwijs- en zorgvragen. 

-zelfstandig kan werken. 

-zich helemaal kan vinden in onze visie op inclusie. 

-goede communicatieve eigenschappen heeft richting ouders en medewerkers van de school. 

-initiatiefrijk is, enthousiast en creatief in het vormgeven van het aanbod voor onze leerlingen.   

-specifieke kennis heeft om onderwijs-zorgplannen effectief uit te voeren. 

 

Functie eisen 

-Je hebt een afgeronde relevante MBO 4 of HBO opleiding (maatschappelijke zorg, 

onderwijsassistent, PABO, Social Work e.d.). 

-Je werkt aan de hand van de doelen in het onderwijs-zorgplan en rapporteert hierover in ons 

elektronisch dossier. 

-Je hebt bij voorkeur een registratie in een kwaliteitsregister/beroepsvereniging. 

-Kennis/ervaring omtrent basisonderwijs en/of onderwijsvernieuwing is een pré. 

-Flexibiliteit en beschikbaarheid op meerdere dagen is een pré. 

 

Wij bieden: 

-Een kleinschalige werklocatie waar je de tijd hebt voor leerlingen. 

-Een jonge, dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. 

-Een tijdelijk contract, salaris en voorwaarden conform CAO gehandicaptenzorg schaal 40. 

 

Meer weten? 

Bel of mail met Anneke Lautenbag, initiatiefneemster en bestuurder, op telefoonnummer 06 8168 

0123 of emailadres info@maatklas.nl 

Sollicitatiebrieven voorzien van CV graag per email t.a.v. Anneke Lautenbag op bovenstaand 

mailadres. We lezen graag in je brief op welke dagen je beschikbaar bent. Reacties graag uiterlijk 19 

januari 2022. 

 

www.maatklas.nl 
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