
Is het Speciaal (basis) onderwijs jouw wereld en wil jij het 
beste uit de leerlingen halen? 

 
Kijk dan eens naar onze vacatures voor 

onderwijsassistenten 
 

 

Voor onze scholen De Kimkiel, De Fiduciaschool en De Wingerd zoeken wij onderwijsassistenten. Als 

onderwijsassistent voeg je waarde toe aan de leerling en aan de leerkracht. Je kijkt samen met de 
leerkracht van de groep naar wat de leerling nodig heeft. Je kunt individueel of met kleinere groepjes 

leerlingen aan de slag. Je kunt in alle groepen worden ingezet, waardoor je de hele school leert kennen.   
 

Wat vragen wij?  

• Een relevant diploma op minimaal MBO-niveau  

• Ervaring in het (speciaal) onderwijs is een pré  

• Je bent enthousiast, leergierig en geduldig  

 
De vacatures  

• Voor de Kimkiel zoeken wij een onderwijsassistent die gemiddeld 32 uur per week werkt, verdeeld 
over 5 dagen. Onze nieuwe collega werkt vooral in de midden- en bovenbouw.  

• Bij de Fiduciaschool zoeken wij een onderwijsassistent voor gemiddeld 21 uren per week op de 

maandag, dinsdag en donderdag.  

• Voor de Wingerd zoeken wij een onderwijsassistent voor het SO en het VSO voor 13-18 uren per 
week op maandag, (dinsdag) en woensdag.  

 
Wat bieden wij?  

• Een aanstelling voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging  

• Goede begeleiding en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen  

• Professionele teams met aandacht voor elkaar  

• Inschaling in schaal 5 (CAO primair onderwijs)  

• Een aantrekkelijke vakantieregeling en goede arbeidsvoorwaarden  

 
Informatie  
Voor meer informatie over onze organisatie en onze scholen kun je terecht op onze 

website www.scsog.nl. Heb je vragen over de vacatures dan kun je tijdens werktijd contact opnemen 
met:  

  
De Kimkiel   De Fiduciaschool   De Wingerd  
Marten Hazenberg  Gerda Luiks  Albert Kamphuis  

    050-5772985  06-5230815  050-5262576  

      m.hazenberg@dekimkiel.nl  g.luiks@fiduciaschool.nl   a.kamphuis@wingerdzml.nl  

  
Solliciteren  
Ben je enthousiast geworden over deze vacatures? Dan ontvangen wij graag voor 12 juni je sollicitatie. 

Deze kun je sturen naar:  

 

• De Kimkiel: r.aakster@dekimkiel.nl   

• De Fiduciaschool: h.koerts@fiduciaschool.nl  

• De Wingerd: info@wingerdzml.nl 
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