
 

INNOVO zoekt  

ONDERWIJSONDERSTEUNERS (M/V) 

basisschool St. Dionysius te Schinnen 
      (werktijdfactor 0.400 - 1.000) 

 
 
Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat 

iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en 

schoolprofilering. In het aanbod kiezen wij voor maatwerk en daarmee voor 

ieder kind passend onderwijs. Verbinden en delen is de keuze in onze aanpak en 

daarmee komt INNOVO als netwerkorganisatie tot zijn recht. 

 

Vanuit onze missie: “plezier in leren door optimaal presteren” zijn wij dit 

schooljaar gestart met het werken in units. Wij zoeken een ondersteuner voor 

unit 3 (groep 6, 7 en 8).  Op onze school maak je een wezenlijk deel uit van het 

team. Je hebt een duidelijk takenpakket met eigen verantwoordelijkheden en 

een eigen inbreng in ons team. Onze focus voor de komende periode is gericht 

op: - Gerichte feedback 

 - Samenwerken en leren van en met elkaar. 

- Korte effectieve instructie 

 

Vanuit deze focus werken wij samen binnen een open teamcultuur 

waarbij Rijnlands werken leidend is. 

 

Om een beeld te schetsen van het werk van een onderwijsondersteuner delen 

wij dit filmpje. 

Ben jij de onderwijsondersteuner die in staat is invulling te geven aan 

vertrouwen, verbinding en vakmanschap samen met je collega’s binnen 

INNOVO?  

Dan komen wij graag met jou in contact! 

 

Wij zien graag in jou:  

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

sociaal-maatschappelijke richting;  

−  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;  

http://video.innovo.nl/videos/vacature-onderwijsondersteuner/40/


 

−  Een teamspeler met goede didactische en pedagogische 

vaardigheden;  

−  Flexibiliteit en zelfstandigheid. 

 

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 6 (minimaal €1.816 bruto, maximaal €2.677 

bruto). 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Vivian Spapens, directeur van 

basisschool. St. Dionysius  mail hiervoor naar vivian.spapens@innovo.nl. 

 

Maak je belangstelling kenbaar!  

Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief 

samen met een recent curriculum vitae, uiterlijk 20 oktober a.s., sturen naar 

werken@innovo.nl.  

 

Selectieproces en procedure:   

−  Een benoemingsadviescommissie beoordeelt je opgestelde e-portfolio of  

CV;  

−  Bij een positieve beoordeling volgt een gesprek met de 

benoemingsadviescommissie. 

−  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. 
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Deel deze vacature   

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

media.   

 

 

 


