
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

It Twalûk: “Je leert wat je kan.” 
It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met 
een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking 
en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.  

Wij zijn op zoek naar: 

Onderwijsassistenten 1,0 fte totaal   

Wij zoeken 
Enthousiaste collega’s voor op de locatie Haydn te Leeuwarden afdeling VSO (12 tot 18-20 jaar). De vacature ruimte 
beslaat in totaal 1,0 fte en is in principe opgedeeld in 0,4, 0,4 en 0,2 fte maar variaties zijn mogelijk. De 
werkzaamheden bestaan onder meer uit: het ondersteunen van de leraar, het leveren van een praktische bijdrage 
aan het klassenmanagement en het begeleiden van individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Heb je al ervaring in 
het speciaal onderwijs of ben je er nieuwsgierig naar, solliciteer dan snel! 
 
Wij vragen  

• Affiniteit met de doelgroep.  

• Een collega die goed kan samenwerken.  

• Diploma MBO niveau 4 onderwijsassistent of vergelijkbaar. 

Wij bieden  

• Een fijne werkomgeving en betrokken collega’s. 

• Een salaris conform cao PO schaal 5 (onderwijsassistent B)  

• Een contract per 1 augustus tot 31 juli 2022.  
 

Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.ittwaluk.nl.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
Bertus Procee, teamleider, 06-23775251.  
 
Solliciteren? 
Stuur dan uiterlijk 25 juni een e-mail met een korte motivatie, 
beschikbaarheid in uren en je cv naar b.procee@ittwaluk.nl.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 juni 2021.  
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 

 

It Twalûk: “Je leert wat je kan.” 
It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met 
een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking 
en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.  

Wij zijn op zoek naar een: 

Onderwijsassistent voor de vervangingen 

Wij zoeken 
Heb je ervaring in het speciaal onderwijs? Of ben je nieuwsgierig en leergierig? Denk je gemakkelijk contact te 
kunnen maken met onze leerlingen? Heb je een flexibele werkattitude en sta je stevig in je schoenen? Mooi!  
Dan zoeken wij jou. Wij bieden een prachtige, gevarieerde job. Voor minimaal 24 uur en maximaal 36 uur per week. 
Je werkt in principe op jouw stamschool It Twalûk in Leeuwarden en Franeker en als het nodig is op de  
Piet Bakkerschool in Sneek. Je gaat echt als vervanger aan de slag; rijbewijs en eigen vervoer zijn daarom een ‘must’. 
 

Wij vragen  

• Affiniteit met de doelgroep.  

• Een collega die goed kan samenwerken.  

• Diploma MBO niveau 4 onderwijsassistent of vergelijkbaar. 
 

 

Wij bieden  

• Een salaris conform cao PO, schaal 5 (onderwijsassistent B) 

• Een contract per 1 augustus tot 31 juli 2022 in het kader  
van vervangingen. 

• Je werkt structureel 24 uur per week (0,6 fte) en bent bereid tot (incidentele)  
uitbreiding naar bij voorkeur maximaal 36 uur per week (0,9 fte). 

• Een fijne werkomgeving en enthousiaste collega’s.    
 

Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.ittwaluk.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
Bertus Procee, teamleider VSO, 06-23775251. Bel gerust!  
 
Solliciteren? 
Mail uiterlijk 25 juni je motivatie en cv naar b.procee@ittwaluk.nl.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 juni. 
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid  
heeft de interne kandidaat voorrang. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.ittwaluk.nl/


  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 

 

It Twalûk: “Je leert wat je kan.” 
It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met 
een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking 
en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.  

Wij zijn op zoek naar een: 

Leraar 1,5 fte totaal 

Wij zoeken 
Enthousiaste collega’s voor een nieuw te starten groep (1,0 fte) op de locatie Franeker en uitbreiding van de 
onderwijs zorg begeleiding  groep (0,5 fte) op de locatie Larixstraat. In Franeker ga je lesgeven aan leerlingen van 4 
tot 12 jaar en je werkt met een onderwijsassistent. 
Op de locatie Larixstraat werk je samen met een medewerker van de Vlieger (KDC) en geeft je les aan een combi van 
leerlingen van It Twalûk en kinderen van de Vlieger. 
Je hebt veel contact met verschillende disciplines in de school en korte lijntjes met ouders. Zin in een nieuwe 
uitdaging? Benieuwd naar werken in het speciaal onderwijs? Solliciteer!  
 
Wij vragen  

• Een daadkrachtige collega die goed kan samenwerken. 

• Pabo-diploma.  

• Affiniteit met het jonge kind.  

Wij bieden  

• Een fijne werkomgeving en betrokken collega’s. 

• Een salaris conform cao PO schaal L11.  

• Een contract per 1 augustus tot 31 juli 2022. 
 

Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.ittwaluk.nl.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
Titia Kuipers, teamleider, 06-54357665.  
 
Solliciteren? 
Stuur dan uiterlijk 25 juni 2021 een e-mail met een korte motivatie en je cv  
naar t.kuipers@ittwaluk.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in 
de week van 28 juni 2021. 
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
 

 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

It Twalûk: “Je leert wat je kan.” 
It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met 
een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking 
en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.  

Wij zijn op zoek naar: 

Onderwijsassistenten 2,0 fte totaal   

Wij zoeken 
Enthousiaste collega’s voor op de locatie Larixstraat en locatie Franeker, afdeling SO (4 tot 12 jaar). De vacature 
ruimte beslaat in totaal 2,0 fte en is in principe opgedeeld in 0,9, 0,9 en 0,2 fte maar variaties zijn mogelijk. De 
werkzaamheden bestaan onder meer uit: het ondersteunen van de leraar, het leveren van een praktische bijdrage 
aan het klassenmanagement en het begeleiden van individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Heb je al ervaring in 
het speciaal onderwijs of ben je er nieuwsgierig naar, solliciteer dan snel! 
 
Wij vragen  

• Affiniteit met de doelgroep.  

• Een collega die goed kan samenwerken.  

• Diploma MBO niveau 4 onderwijsassistent of vergelijkbaar. 

Wij bieden  

• Een fijne werkomgeving en betrokken collega’s. 

• Een salaris conform cao PO  onderwijsassistent B (schaal 5) 

• Een contract per 1 augustus tot 31 juli 2022. 
.  

 
Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.ittwaluk.nl.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
Titia Kuipers, teamleider, 06-54357665.  
 
Solliciteren? 
Stuur dan uiterlijk 25 juni een e-mail met een korte motivatie, 
beschikbaarheid in uren en je cv naar t.kuipers@ittwaluk.nl.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 juni 2021.  
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 

 

It Twalûk: “Je leert wat je kan.” 
It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met 
een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking 
en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.  

Wij zijn op zoek naar een: 

Leraar 0,4-0,6 fte  

Wij zoeken 
Een enthousiaste collega op de locatie Haydn te Leeuwarden. Je gaat lesgeven aan leerlingen in het speciaal 
onderwijs van afdeling VSO (12 tot en met 18-20 jaar). Je werkt met een onderwijsassistent en hebt veel contact met 
verschillende disciplines in de school en korte lijntjes met ouders. Zin in een nieuwe uitdaging? Benieuwd naar 
werken in het speciaal onderwijs? Solliciteer!  
 
Wij vragen  

• Een daadkrachtige collega die goed kan samenwerken. 

• Pabo-diploma.  

Wij bieden  

• Een fijne werkomgeving en betrokken collega’s. 

• Een salaris conform cao PO schaal L11.  

• Een contract per 1 augustus tot 31 juli 2022.  
 

Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.ittwaluk.nl.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
Bertus Procee, teamleider, 06-23775251.  
 
Solliciteren? 
Stuur dan uiterlijk 25 juni 2021 een e-mail met een korte motivatie en je cv  
naar b.procee@ittwaluk.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in 
de week van 28 juni 2021. 
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 
 

 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 



  

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij nog op zoek naar:  

Een leraarondersteuner (36 uur per week)  
 

Wij zoeken een nieuwe collega! Een leraar ondersteuner met als affiniteit dagbesteding. Je geeft lessen 
zelfstandig, maar onder verantwoordelijkheid van een leraar en op basis van het lesplan en eventuele behandel- 
en zorgplannen. Heb je al ervaring met werken in het speciaal onderwijs? Of ben je nieuwsgierig? Solliciteer! 
 
Wij vragen  

• Affiniteit met speciaal onderwijs. 

• Een daadkrachtige en nieuwsgierige collega.  

• MBO +/HBO werk- en denkniveau  
 

Wij bieden  

• Een benoeming vanaf 1 augustus 2021 tot 31 juli 2022 voor 36 uur per week (0,9 fte).    

• Een salaris conform cao PO, schaal 8   

• Een fijne werkomgeving en enthousiaste collega’s.    
 
Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.ittwaluk.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
Bertus Procee, teamleider, 06-23775251. Bel gerust!  
 
Solliciteren? 
Mail uiterlijk 25 juni 2021 je motivatie en cv naar b.procee@ittwaluk.nl.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 juni 2021.   
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid  
heeft de interne kandidaat voorrang. 
 
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

It Twalûk: “Je leert wat je kan.” 
It Twalûk biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar (SO) en 12 tot 18 jaar (VSO) met 
een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking 
en/of bijkomende gedragsproblemen. Onze uitdaging is om al deze leerlingen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.  

http://www.ittwaluk.nl/

