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VACATURE 

Onderwijsassistent of leraarondersteuner 
voor groep Eigenwizer 

Ben jij een ervaren onderwijsassistent of leraarondersteuner en vind jij het 
leuk om met kinderen met autisme te werken? In deze functie krijg je de kans 

om deze groep kinderen verder te helpen en te begeleiden. Spreekt 
onderstaande vacature jou aan? Dan ontvangen we graag jouw 

sollicitatiebrief! 

Dit zijn wij 
Je gaat werken in de groep Eigenwizer, een groep voor kinderen met autisme uit de gemeente 
Tytsjerksteradiel. Deze groep is in januari 2021 van start gegaan. De groep bestaat uit maximaal 8 
leerlingen.  
  
In deze groep is geen dag hetzelfde! Werken als onderwijsassistent/leraarondersteuner met 
kinderen met autisme vraagt om flexibiliteit, humor en relativeringsvermogen.   
Het is belangrijk dat je helder en duidelijk met de leerlingen communiceert, dat je je in kunt leven, 
goed kunt luisteren en de leerlingen op hun eigen niveau aanspreekt.  
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op:  
www.paadwizer-oentsjerk.nl. 
 

Wie ben jij? 
Als onderwijsassistent/leraarondersteuner op onze school ben je:  

- flexibel; 

- positief ingesteld; 

- een teamplayer; 

en heb je werkervaring met kinderen met autisme. 
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Wat wij jou bieden  
Je krijgt eerst een tijdelijk contract met een dienstverband van 20 uur per week tot 1 augustus 
2022, met daarna kans op een vaste aanstelling. De voorkeur gaat uit naar 5 ochtenden in de week 
(eventueel te combineren met 2 middagen). 
 
De inschaling voor een onderwijsassistent is volgens CAO PO schaal 5. 
De inschaling voor een leraarondersteuner is volgens CAO PO schaal 7. 
 

Wil je meer weten?  
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 
W. Jarir, directeur 
Tel: 06-55 75 37 77 
Email: w.jarir@stichtingoarsprong.nl. 
 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Dan ontvangen wij graag uiterlijk 6 juli a.s. jouw motivatie met CV. Deze kun je sturen naar 
werkenbij@stichtingoarsprong.nl. De gesprekken worden in overleg gepland op 7 of 8 juli. 
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
 

 
 

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD. 


