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VACATURE ONDERWIJSASSISTENT 

 

Sector: Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ZMLK 

Functiecategorie: OOP 

Functie/taak: Onderwijsassistent 

Schaalniveau: 4 

Dagen: woensdag en/of vrijdag 

  

Zoek jij een uitdaging waarbij je helemaal tot bloei kunt komen? 

Heb jij visie op en affiniteit met leer- en gedragsproblematiek en heb je bij voorkeur 

ervaring in het Speciaal of Voortgezet Speciaal Onderwijs? Ben jij die vakbekwame en 

bevlogen onderwijsassistent die wij zoeken? 

Dan maken wij heel graag kennis met jou! 
  

De Lelie is een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs met vijf locaties, waar 

iedere leerling binnen zijn of haar mogelijkheden tot bloei komt. En daar zijn we trots op! 

Wij hebben twee locaties in Harderwijk, twee in Ermelo en één in Nijkerk. 

 

Wij zoeken met grote spoed een collega die breed inzetbaar is voor leerlingen tussen 4 en 18 

jaar met (ernstige) leer- en gedragsproblemen, die aantoonbaar affiniteit heeft met de 

doelgroep en daarnaast; 

 beschikt over kennis van eenvoudige, didactische en pedagogische toepassingen; 

 vaardig is in het uitvoeren van de gevraagde verzorgingstaken; 

 vaardigheid heeft in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen; 

 kan meewerken aan een stimulerend pedagogisch klimaat; 

 vaardig is in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden. 

De vacature is in Harderwijk. 

 

Spreekt deze uitdaging je aan en wil jij graag deel uitmaken van een professioneel team? 

Stuur dan je CV met motivatie vóór 16 september 2020 naar de heer Adriaan Bax, directeur 

a.i. van De Lelie. Je kunt mailen naar: administratie@delelie.net. De sollicitatiegesprekken 

vinden plaats op 23 september 2020. 

 

De school maakt deel uit van de Stichting EduCare te Nunspeet. Wij zoeken iemand die 

instemt met de doelstelling en Christelijke grondslag van de Stichting. Binnen onze Stichting 

is er veel ruimte voor professionalisering maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en groei. 

 

Bezoek onze website www.delelie.net voor meer informatie over De Lelie. 
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