
 

                                            
Voor onze school ‘De Lelie’, in Harderwijk is Stichting 
EduCare per direct op zoek naar enthousiaste  

 

LEERKRACHTEN EN 
ONDERWIJSASSISTENTEN 

 
Sector: Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ZMLK 
Leerkracht: functiecategorie: OP. Functie/taak: Groepsleerkracht m/v. Schaalniveau: L11  
Onderwijsassistent: functiecategorie: OOP. Functie/taak: Onderwijsassistent m/v. 
Schaalniveau 4 en 5 

 
 
Stichting EduCare verzorgt Christelijk 
speciaal onderwijs in Harderwijk en 
omgeving en  is het bevoegd gezag van 
de volgende scholen:  
  
SBAO De Arend 

in Nunspeet 
www.arendnunspeet.nl   
  
SBAO Koningin Emmaschool 

in Nijkerk 
www.emmaschool-nijkerk.nl    
  
SBAO De Springplank 

in Harderwijk 
www.sbospringplank.nl  
  
ZMLK De Lelie 

in Harderwijk 
www.delelie.net   
  
ZMLK De Wingerd 

in Nunspeet  
www.dewingerdnunspeet.nl   
  
PRO Mijn School 

in Harderwijk 
www.mijnschool.nu  
  
Stichting EduCare telt ruim 850 leerlingen 
in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Het 
onderwijs aan en de begeleiding van deze 
leerlingen wordt verzorgd door ruim 250 
medewerkers.   
  
De stichting wordt bestuurd door de 
Bestuurder en kent een Raad van 
Toezicht. Het directieberaad bestaande uit 
de 5 directeuren en de Bestuurder, is het 
belangrijkste beleidsvormende orgaan.  
  
www.educare-harderwijk.nl 

 
Zoek jij een uitdaging waarbij je helemaal tot bloei kunt komen? 
Heb jij visie op, en affiniteit met, leer- en gedragsproblematiek?  
Is jouw lesbevoegdheid bij voorkeur aangevuld met een Master 
Sen en/of vergelijkbare relevante studie(s) en heb je ervaring in of 
gerichte belangstelling voor het Speciaal of Voortgezet Speciaal 
Onderwijs? Dan maken wij heel graag kennis met jou!   
 
De Lelie is een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs 
met vier locaties, waar iedere leerling binnen zijn of haar mogelijkheden 
tot bloei komt. En daar zijn we trots op! Onze expertise en kracht ligt op 
het gebied van leerlingen tussen de 4 en 18 jaar die Zeer Moeilijk 
Lerend (ZMLK) zijn, zowel cognitief als sociaal emotioneel. 
 
Wij zoeken leerkrachten en onderwijsassistenten die breed en flexibel 
inzetbaar zijn voor leerlingen (tussen de 4 en 18 jaar) met (ernstige) 
leer- en gedragsproblemen. Gezien de complexiteit van onze doelgroep 
is voor de functie leerkracht een afgeronde pabo-opleiding een 
vereiste, voor de functie onderwijsassistent is een afgeronde opleiding 
tot onderwijsassistent een vereiste. Voor beide functies is 
ervaring/affiniteit met de doelgroep een vereiste.  
 
Spreekt deze uitdaging je aan en wil jij graag deel uitmaken van een 
professioneel team? Mail dan je motivatiebrief met cv uiterlijk maandag 
31 januari 2022 naar Charlotte Bakker via c.bakker@delelie.net.  
Heb je vragen over de vacatures? Neem dan contact op met  
Dick van der Lugt, locatieleider via 0341-416246 (bereikbaar op 
maandag en donderdag). De gesprekken zullen plaatsvinden in de 
eerste week van februari 2022. 
 
Wij zoeken medewerkers die instemmen 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.  
 
Ingangsdatum functies: zo spoedig mogelijk 
 

 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Een veilig en stimulerend 

ontwikkelingsklimaat voor kinderen 

met speciale onderwijsbehoeften 


