Stichting Alterius bevindt zich als onderwijsinstelling op het snijvlak van onderwijs en zorg.
Onze collega’s verzorgen en ontwerpen onderwijs voor kinderen en jongeren, met complexe
gedrags- en/of psychiatrische problematiek, die afhankelijk zijn van gespecialiseerd
jeugdzorg. Door die afhankelijkheid is een reguliere schoolloopbaan vaak niet mogelijk.
Alterius heeft daarmee een unieke positie en verantwoordelijkheid.
Waar het kan, integreren wij, met onze (zorg)partners, zorg en onderwijs. Op deze manier
wordt voorkomen dat deze kinderen en jongeren nog verder achterop en buiten beeld raken.
Stichting Alterius beheert twee scholen, ieder met meerdere locaties, voor speciaal
onderwijs: St. Jozef in Cadier en Keer en De Buitenhof in Heerlen.
St. Jozef werkt nauw samen met jeugdzorgaanbieders Via Jeugd (Via Icarus), Koraal
(Gastenhof), Care4Kidz, XONAR en in de nabije toekomst ook met Hai5.
De Buitenhof werkt o.a. samen met de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek van Mondriaan
in Heerlen.
Beide scholen kennen dus een specifieke doelgroep en hebben een regio-overstijgende
functie.
De groei in locaties is één van de redenen waarom we op zoek zijn naar

nieuwe collega’s
- groepsleerkrachten
- leerkrachtondersteuners
- vakleerkrachten (locatie IZEO)
Gespecialiseerd onderwijs, dat vraagt nét iets meer
De diversiteit van onze leerlingen is enorm. Zo is de jongste leerling 4 jaar en de oudste in de
twintig en loopt het IQ van onze leerlingen uiteen van 50 tot 130. Ook problematieken
waarmee deze leerlingen kampen zijn divers, van psychiatrische problematiek tot
gedragsproblematiek en LVB (licht verstandelijke beperking). Dat vraagt dus ook iets van jou
als (vak)leerkracht of leerkrachtondersteuner.
Maar op de eerste plaats moeten onze nieuwe collega’s hart hebben voor onze leerlingen.
Veel of weinig ervaring, mbo-, hbo- of wo-geschoold, net op de arbeidsmarkt of weer terug
in? Het maakt ons niet uit. Laat zien dat je hart hebt voor deze functie, onze leerlingen, onze
organisatie en wij gaan graag met je in gesprek. Van daaruit kijken we samen naar verdere
mogelijkheden binnen onze organisatie, van SO tot VSO en van IZEO tot De Buitenhof.
Passen wij bij elkaar?
Heb jij als (vak)leerkracht of leerkrachtondersteuner affiniteit met onze leerlingen, in al hun
diversiteit? Denk je in mogelijkheden en durf je daarbij ook zaken ‘out of the box’ te
benaderen? Beschik je over pedagogische en didactische vaardigheden?
Kun je tegen een stootje? Ben je nooit uitgeleerd? Dan pas je bij Alterius!
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Zie jij ons zitten als jouw nieuwe werkgever? Zien wij jou als ons nieuwe talent?
Dan bespreken we samen de volgende stap. Zie jij daarin een aanvullende scholing als
meerwaarde of is de overgang van vast naar ‘tijdelijk’ een issue? Wil je fulltime of juist
parttime aan de slag? Wij denken graag met je mee en kijken samen naar wat er wél kan, net
zoals we dat doen bij onze leerlingen.
Wat mag je van ons verwachten?
Je mag, naast de vanzelfsprekende zaken die in onze cao PO zijn vastgelegd, meer van je
werkgever verwachten. Wij bieden onze nieuwe werknemers in het eerste jaar bijvoorbeeld
extra begeleiding van een persoonlijke ‘buddy’. Een van onze collega’s zal jou in je eerste jaar
wegwijs maken en ondersteunen in onze organisatie.
Daarnaast hechten we belang aan de gezondheid van onze medewerkers. Om die reden
bieden we je een e-bike aan, zodat je tijdens werk- én niet-werkdagen lekker in de
buitenlucht kunt bewegen.
Ook tijdens je verdere loopbaan bij ons, begeleiden we je en kijken we samen naar jouw
wensen en talenten. Hoe en waar komen die in onze organisatie het best tot zijn recht? Wat
is ervoor nodig om dit (verder) te laten groeien? Samen zorgen we ervoor dat jij op de juiste
plek zit!
De contractduur van de genoemde vacatures varieert van tijdelijk tot uitzicht op een vaste
aanstelling.
Reacties/procedure
Wil je meer informatie over de vacatures of de sollicitatieprocedure?
Neem dan rechtstreeks contact op met Xavier Serradura, teamleider IZEO
(xavier.serradura@stichtingalterius.nl of 06-38589008) of Jeannot Bonnie, teamleider De
Buitenhof (jeannot.bonnie@stichtingalterius.nl of 06-10442147).
Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze website, maar ook
hiervoor mag je altijd rechtstreeks contact opnemen.
Bij de start van schooljaar 2022-2023 willen we ons team compleet hebben. Dat betekent dat
we in juli de sollicitatieprocedure willen hebben afgerond. Zo is er voor iedereen nog ruimte
om enerzijds zaken af te ronden en anderzijds weer op te starten.
Dus, heb je interesse in een van deze vacatures? Stuur dan vóór 3 juli je motivatiebrief met cv
naar xavier.serradura@stichtingalterius.nl. Vermeld hierin ook je eventuele voorkeur voor
locatie. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
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