
 
 
 

INNOVO zoekt een enthousiaste 
onderwijsondersteuner voor basisschool  
de Zeveneik in Bingelrade (0.400 FTE) 
 
Basisschool De Zeveneik is per direct op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde 

onderwijsondersteuner voor unit II (groepen 3/4/5) en voor korte momenten van ondersteuning 

in unit I (groep 1/2). De dagen worden in onderling overleg bepaald. 

De onderwijsondersteuners op De Zeveneik zijn gekoppeld aan een unit en worden aangestuurd 

door de leerkracht.  Vanuit het lesrooster van de dag worden de activiteiten in samenspraak met 

de leerkracht vastgesteld. Deze bestaan o.a. uit het begeleiden van groepen leerlingen, vaste 

korte instructies van bepaalde vakken, begeleiden van de groep naar de gymles, verzorgen van 

de handenarbeid les en het corrigeren van het gemaakte werk. 

Wij bieden een enthousiast team dat werkt vanuit ‘De Zeven gewoontes van Covey’. Deze 

werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces 

leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed 

en effectief samen te werken. Dit zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het 

leren. En zo streven wij naar het beste dat een kind worden kan; zichzelf! 

Wil jij ook dat kinderen het beste uit zichzelf halen? 
Ben jij op zoek naar een baan waar vertrouwen, vakmanschap en verbinding 

vanzelfsprekend zijn? Vind je het een uitdaging om ondersteuning op maat te bieden 

en hou je van afwisseling? Dan komen wij graag met jou in contact! 

Om een duidelijker beeld te schetsen van het werk dat een onderwijsondersteuner uitvoert, 

hebben wij een filmpje en functiebeschrijving. 

 
Wij zien graag in jou: 

 Minimaal een diploma MBO niveau 4 als onderwijsassistent(e) of in een sociaal-

maatschappelijke richting.  

 Dat je bereid bent om scholing te volgen. 

 Een teamspeler met goede didactische en pedagogische 

vaardigheden. 

 Flexibiliteit en zelfstandigheid. 

 

Wij bieden: 

 Een breed pallet van scholen met mogelijkheden voor afwisseling, 

doorstroom en ontwikkeling. 

 Gratis toegang tot ons aanbod van trainingen en workshops, binnen onze INNOVO 

Academie, om je te blijven ontwikkelen als onderwijsprofessional. 

 Een tijdelijke aanstelling bij INNOVO met uitzicht op een vaste benoeming bij goed 

functioneren. 

 Een omgeving waarin leren met en van elkaar vanzelfsprekend is en er ook in jou 

wordt geïnvesteerd om je te begeleiden in je ontwikkeling. 

 Een organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, professionaliteit en zingeving 

kernwaarden zijn. 

 Inschaling in schaal 5 (minimaal €1.644 bruto, maximaal €2.416 bruto). 

http://video.innovo.nl/videos/vacature-onderwijsondersteuner/40/
http://www.innovo.nl/public/innovo/media/file/vacatures/Functiebeschrijving%20onderwijsondersteuner%20INNOVO%20website%20-%2023-02-2018.pdf


 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons HR-team via  

werken@innovo.nl. Afhankelijk van de vraag kunnen zij je in contact brengen met de juiste 

persoon. 
 
Maak je belangstelling kenbaar! 
Wil je in aanmerking komen voor een vacature maak dan je interesse kenbaar door een profiel 

aan te maken op het Regionaal Talent Centrum Limburg via https://www.rtc-baandomein.nl.  

De handleiding van het RTC is beschikbaar op https://www.innovo.nl of stuur een mail met CV 

naar werken@innovo.nl. Sluitingsdatum van de vacature is 15 december 2019. 

 
Selectieproces en procedure: 

 Kandidaten vullen hun e-portfolio in op de site van het RTC en stellen dit open voor 

INNOVO of sturen een mail met CV naar werken@innovo.nl 

 Een benoemingsadviescommissie beoordeelt de opgestelde e-portfolio’s en cv’s. 

 Binnen twee weken na de sluitingsdatum ontvangen alle kandidaten een bericht. 

 Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle kandidaten die in 

aanmerking komen voor de tweede fase, 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 een definitief karakter krijgen. 

 Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.  

 

 

https://www.rtc-baandomein.nl/
http://www.innovo.nl/
mailto:werken@innovo.nl

