
 

INNOVO zoekt  

GROEPSLEERKRACHTEN (M/V) 

voor SBO BERNARDUS te Gulpen 
(werktijdfactor 1.600) 

 
 
Ben jij leerkracht en op zoek naar een  baan waar vertrouwen, 

vakmanschap en verbinding vanzelfsprekend zijn? 

Wil jezelf regie hebben op je eigen inzetbaarheid? Dan komen wij 

graag met jou in contact! 

 

SBO Bernardus te Gulpen telt ruim 170 leerlingen, die verdeeld zijn 

over drie units. Het onderwijs is gericht op leerlingen van 4 tot 12-

13 jaar. Deze kinderen hebben allen een 

toelaatbaarheidsverklaring. Wij zijn een boven-schoolse 

zorgvoorziening van het Samenwerkingsverband Maastricht 

Heuvelland. 

De school is onderdeel van het integraal kind-centrum “De 

Kindercirkel”. De school werkt op onderwijsgebied intensief samen 

met basisschool de Triangel. We delen expertise met elkaar en 

werken op een aantal vak- en vormingsgebieden  school- en groep 

doorbrekend. Een gezamenlijke collectieve ambitie is leidend voor 

onze schoolontwikkelingen. Teamleden van beide scholen werken 

samen en delen expertise met elkaar. Binnen diverse professionele 

leergroepen wordt onderzoekend leren en werken vorm geven. 

 

SBO Bernardus is onderdeel van cluster Heuvelland en cluster 

Gespecialiseerd Onderwijs. De clusters van Innovo verstevigen hun 

passend aanbod door het delen van hun expertise, het intensiveren 

van de samenwerking en het vergroten van hun vaardigheden en 

competenties. 

 

Wij zien graag in jou:  

−  Een professional in het bezit van minimaal een PABO-diploma;  

−  Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid 

om zelf met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan;  

−  Een proactieve houding, gericht op samenwerking;  

−  Goede ICT-vaardigheden die je kunt inzetten in het onderwijs;  



 

−  Een gymbevoegdheid of de bereidheid deze op korte termijn te 

behalen;  

−  HBO+ master werk- en denkniveau door: relevante 2-jarige 

opleiding afgesloten met getuigschrift of eerder verworven 

competenties (bewijs afgegeven door een gecertificeerd instituut) 

gericht op de specifieke doelgroep; 

− Aanvullende HBO+ master werk- en denkniveau door: 2-jarige 

opleiding afgesloten met getuigschrift of eerder verworven 

competenties (bewijs afgegeven door een gecertificeerd instituut) 

gericht op een additief specialisme (taal-, rekenen-, gedrag- dan 

wel verder specialisme op doelgroep of inhoudelijk vakgebied); 

 

Wij bieden:  

−  

−  

 

Een aanstelling voor onbepaalde tijd bij INNOVO; 

Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, 

professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn;  

−  Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en met jouw 

behoeften en mogelijkheden rekening wordt gehouden;  

−  Ondersteuning en begeleiding tijdens een passend individueel 

inwerkprogramma;  

−  Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen INNOVO 

academie;  

−  Inschaling in schaal L11 (minimaal €2.758 bruto, maximaal €4.434 bruto). 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Mw. C. Somers, directeur van SBO 

Bernardus via 06-10944067 of per mail naar christa.somers@innovo.nl. 

Maak je belangstelling kenbaar!  

Heb je al een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan mag je deze uiterlijk 2 april 

2021 naar werken@innovo.nl sturen.  

Heb je nog geen CV en motivatiebrief. Maak je interesse dan kenbaar door een 

profiel aan te maken op het Regionaal Talent Centrum Limburg via 

www.rtcbaandomein.nl. De handleiding van het RTC is beschikbaar op 

www.innovo.nl. Mocht je vragen hebben of willen controleren of de sollicitatie 

geslaagd is dan laat het ons weten via werken@innovo.nl.  
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Selectieproces en procedure:   

−  Een benoemingsadviescommissie beoordeelt je opgestelde e-portfolio of  

CV;  

−  Bij een positieve beoordeling volgt een gesprek met de 

benoemingsadviescommissie op 6 april 2021;  

−  Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle  

kandidaten die in aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent 

Motivatie Analyse (TMA) aan als onderdeel van de procedure en je eigen 

ontwikkelingsproces;  

−  Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek 

plaats. Na dit gesprek kan de benoeming definitief worden;  

−  Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure;  

  

  Deel deze vacature   

Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en social 

media.   

 

 


