
              
 
 

 
 

  

   

 
 

IKEC Hoorn maakt 

deel uit van de 

Stichting Trigoon in 

Hoorn. Binnen het 

IKEC Hoorn komen 

het speciaal basis-

onderwijs en het 

speciaal onderwijs 

samen in één 

concept, waarbij 

intensief wordt 

samen gewerkt met 

de buitenschoolse 

opvang en de 

jeugdhulpverlening. 

 

Daarnaast is 

Trigoon het 

bevoegd gezag van 

de: 

 School voor 

speciaal 

basisonderwijs ’t 

Palet 

 School voor 

voortgezet 

speciaal 

onderwijs de 

Stormvogel 

 Praktijkscholen 

Hoorn en Stede 

Broec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het IKEC Hoorn, locatie Tweeboomlaan (NH) zoekt met spoed  
 

2 onderwijsassistenten 
(wtf 0,6 en 1,0) 

 

Een vacature betreft een tijdelijke aanstelling met de wtf van 1,0 

voor de duur van een jaar. Bij voldoende functioneren is er uitzicht 

op een vaste aanstelling. 

De andere vacature betreft een tijdelijke aanstelling met als wtf 0,6 

voor een vervanging in verband met ziekte. De verwachting is dat 

deze vervanging meerdere maanden gaat duren. 

 

Wij verwachten dat de collega: 

 affiniteit heeft met de doelgroep van het speciaal onderwijs; 

 beschikt over goede luister- en gespreksvaardigheden; 

 ‘relatie’ als een belangrijke competentie ziet en daarmee 

gemakkelijk toegankelijk is voor leerlingen en collega’s; 

 een (relevante) opleiding heeft afgerond (tenminste MBO 

niveau 4); 

 uitgaat van het principe ‘elke dag is een nieuwe kans’; 

 bereid is tot het volgen van scholing; 

 bereid is om op flexibele tijden te werken (indien nodig ook 

voor de kinderopvang binnen het IKEC)  

Wij bieden: 

 begeleiding tijdens het inwerktraject. 

 Een prettig team waarin iedere collega je altijd in raad en 

daad bijstaat. 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair 

Onderwijs. De inschaling is conform schaal 5. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij mevr. N. Coehoorn, teamleider 

IKEC Telefoon: 0229-214545 
 

Reageren? 

Een schriftelijke motivatie en cv kun je direct mailen naar: 

personeelszaken@trigoon.wf t.a.v. dhr. P. Bierings, adviseur P&O 

Vermeld vacaturenummer 20.04.PB als je solliciteert op de fulltime 

vacature met uitzicht op een vaste aanstelling. 

Vermeld vacaturenummer 20.05.PB als je solliciteert op de 

aanstelling voor de vervanging in verband met ziekte. 
 

Na ontvangst van je brief word je, bij een voldoende match met het 

gestelde profiel, op korte termijn uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. 

De gesprekken worden gehouden met inachtneming van de 

richtlijnen van het RIVM. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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