
 

 

VACATURES GROEPSLEERKRACHT VOOR DE 
FLEXFORCE INNOVO 

Wil jij ook dat kinderen het beste uit zich zelf halen? 
Ben jij leerkracht en op zoek naar een baan waar vertrouwen, vakmanschap en 
verbinding vanzelfsprekend zijn? Wil je ervaring opdoen door op verschillende 
scholen van INNOVO te werken? Wil je zelf regie hebben op je eigen 
inzetbaarheid? Dan komen wij graag met jou in contact.  
 
INNOVO is op zoek naar aanvulling van de Flexforce INNOVO, een pool van 
groepsleerkrachten, die op flexibele basis inzetbaar zijn voor de verschillende 
INNOVO-scholen. 

Wij zien graag in jou: 
 Je bent een professional en in het bezit van minimaal een PABO-diploma. 
 Je vindt eigenaarschap over je eigen ontwikkeling heel belangrijk en je 

neemt je verantwoordelijkheid om zelf met je eigen ontwikkeling aan de 
slag te blijven gaan; kortom: een leven lang leren. 

 Je bent flexibel op allerlei manieren. Je kunt op verschillende scholen van 
INNOVO als vervangende leerkracht aan het werk. Je bent ook flexibel 
inzetbaar in groep 1 tot en met 6 of 3 tot en met 8. Daarnaast zoeken we 
ook mensen die inzetbaar zijn in het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO). 

 Je staat stevig en zelfbewust voor de klas en je hebt ervaring met 
gedifferentieerd lesgeven. 

 Je bent proactief, gericht op samenwerking en je hebt een collegiale 
werkhouding. 

 ICT is vanzelfsprekend een vaardigheid die jij goed beheerst en ook inzet 
in het onderwijs. 

 Je beschikt over een gymbevoegdheid of  je bent bereid deze op korte 
termijn te behalen. 

 Begrippen als handelingsplannen, groepsplannen, cito-analyses, etc. zijn 
je niet vreemd en daarmee kun je uit de voeten. 

 Je woont in de regio en je kunt op eigen gelegenheid naar de 
verschillende scholen van INNOVO reizen binnen Zuid- en Midden-
Limburg. 

  



Wij bieden: 
 Een omgeving waarin leren met en van elkaar vanzelfsprekend is en er 

ook in jou wordt geïnvesteerd om je te begeleiden in de ontwikkeling 
van startbekwaam naar vakbekwaam. 

 Een kans om brede ervaring op te doen op diverse INNOVO-scholen. 
 Een tijdelijke aanstelling bij INNOVO op basis van een min-max contract. 
 Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, 

professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn. 
 Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en in 

redelijkheid met jouw behoeften en mogelijkheden rekening wordt 
gehouden. 

Maak je belangstelling kenbaar! 
Wil je in aanmerking komen voor een vacature  maak dan je interesse kenbaar 
door vóór 11 december 2017 je cv te sturen naar werken@innovo.nl. Heb je 
reeds een profiel op het Regionaal Talent Centrum Limburg stel deze dan open 
voor INNOVO en geef dit in de mail aan. Heb je nog geen profiel, maar wil je een 
profiel aanmaken kan dit op: https://www.rtc-baandomein.nl. 
 Vraag eerst een inlogcode aan voor het Regionaal Talent Centrum 

Limburg via helpdesk-rtc@baandomein.nl onder vermelding van 
“vacature INNOVO”. Op de site van INNOVO onder ‘medewerkers’ - 
‘vacatures’ vind je een handleiding voor het aanmaken van een                  
e-portfolio. 

 Vul je e-portfolio in en vul dat aan met relevante documenten, 
ervaringen, etc.  

 Geef aan of je in onderdelen bent gespecialiseerd en zo ja welke, (bijv. 
boven- of onderbouw, meervoudige intelligentie, speciaal onderwijs, 
etc.). 

 Geef aan dat je jouw profiel openstelt voor de ‘organisatie’ INNOVO. 
 

Belangrijke informatie 
De Flexforce INNOVO bestaat uit een groot aantal banen en is de flexibele schil 
van personeel, die wordt ingezet voor alle voorkomende vervangingen. Uit deze 
groep wordt ook geput bij vrijkomende vacatures. De Flexforce wordt 
voortdurend naar behoefte aangevuld met nieuwe medewerkers.  

Selectieproces en procedure 
 Kandidaten sturen hun cv, baandomein link of vullen hun e-portfolio in 

op de site van het RTC en stellen dit voor 11 december 2017 open voor 
INNOVO. 

 Een benoemingsadviescommissie beoordeelt de opgestelde e-portfolio’s 
en/of CV’s. 

 Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen alle kandidaten die in 
aanmerking komen  voor de tweede fase van de selectie een bericht. 

 De gesprekken zullen plaatsvinden in januari 2018. 
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DEEL DEZE VACATURE 
Je wordt uitgenodigd om deze vacature actief te delen via Linkedin, facebook, 
twitter, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


