
2020.33 Onderwijsassistent De Kleine Wereld 

 

SPON zoekt voor de locatie De Kleine Wereld so/vso een: 

 

onderwijsassistent (v)so 

(wtf 0,2125)  

m.i.v. 01-10-2020 

werkdagen: liefst op woensdag, donderdag of vrijdag 

 

 

De Kleine Wereld is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 

t/m 18 jaar met een verstandelijke beperking. Ons onderwijs richt zich op het in de 

toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren van onze leerlingen. We willen 

bereiken dat de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan over voldoende, bij hen 

passende mogelijkheden en vaardigheden beschikken om te kunnen wonen, werken en 

recreëren. Meer informatie over De Kleine Wereld kunt u vinden op 

www.dekleinewereld.spon.nl . 

 

Als onderwijsassistent werk je nauw samen met de verantwoordelijke leraar en je zorgt 

mede voor een optimale leeromgeving. Je begeleidt individuele leerlingen of kleine groepjes 

leerlingen bij de lessen. Onder begeleiding vervul je lesgevende taken en zorg je ervoor dat 

lesmateriaal op tijd beschikbaar is. Voor het ontwikkelen van op maat aan te bieden 

lesmateriaal wordt creativiteit en ervaring met praktijkvakken op prijs gesteld. 

 

Van sollicitanten wordt o.a. verwacht dat zij:  

 In het bezit zijn van de wettelijk verplichte bevoegdheden;  

 In het bezit zijn van een geldig rijbewijs en geldig VOG; 

 Ervaring en affiniteit hebben met leerlingen met een verstandelijke beperking en diverse 

vormen van  gedragsproblematiek;  

 Aantoonbare pedagogische, en praktische didactische vaardigheden bezitten;  

 Breed inzetbaar zijn en om kunnen gaan met een grote diversiteit binnen de groep;  

 Bereid zijn zich te verdiepen in de organisatie en werkwijze van de school;  

 Een prettige collega zijn. Steekwoorden: een open, lerende houding, stevig in je 

schoenen staan, kunnen samenwerken, gevoel voor humor hebben en respect hebben 

voor de diversiteit op onze school. 

 

Sollicitatieprocedure 

De vacature staat in eerste instantie open voor medewerkers met een benoeming 

binnen SPON, maar externen worden ook uitgenodigd te reageren. De eerste ronde 

sollicitatiegesprekken wordt gevoerd met interne kandidaten. Indien de interne 

procedure niet leidt tot een benoeming, wordt zo spoedig mogelijk een tweede ronde 

gestart voor externe kandidaten. 

 

  

http://www.dekleinewereld.spon.nl/


In uw reactie in ieder geval aangeven: 

• minimaal één relevante referentie 

• welke dagen u beschikbaar bent 

• vanaf wanneer u beschikbaar bent 

 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van De Kleine Wereld, Cindy de 

Rek, c.derek@spon.nl, 0183 620456 of 06 83251338 en/ of locatiecoördinator Joke van den 

Berg, j.vandenberg@spon.nl , 0183 620456.  

 

U kunt uw sollicitatie per e-mail t/m 15 oktober a.s. sturen naar: 

De Kleine Wereld, t.a.v. C. de Rek, c.derek@spon.nl onder vermelding van het 

referentienummer 2020.33. 

 

 

SPON in het kort 
SPON is een onderwijsorganisatie bestaande uit 9 scholen (11 locaties), gevestigd in de 
regio Drechtsteden en Gorinchem. Ca. 390 medewerkers verzorgen het onderwijs en de 
begeleiding van ca. 1.450 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.  
SPON omvat vijf typen scholen: 
 speciaal Basisonderwijs (sbo). 
 speciaal onderwijs (so). 
 voortgezet speciaal onderwijs (vso). 
 praktijkonderwijs (pro). 
 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).  
 
Het onderwijs biedt individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de 
didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen. Waar nodig wordt intensief 
samengewerkt met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod kunnen 

verzorgen. Het gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de 
arbeidsmarkt of in de dagbesteding. 
 
Voor meer informatie over SPON en haar scholen verwijzen we naar de website 
www.spon.nl. 
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