
 

KIEM, ONDERWIJS MET ZORG  

KIEM IS EEN SCHOOL VOOR KINDEREN MET EEN VERSTANDELIJKE, 

LICHAMELIJKE OF MEERVOUDIGE BEPERKING EN KINDEREN DIE 

LANGDURIG ZIEK ZIJN. KIEM BIEDT, IN SAMENWERKING MET 

REVALIDATIECENTRUM RIJNDAM EN ANDERE ZORGAANBIEDERS, 

ONDERWIJS EN ZORG ONDER ÉÉN DAK. ONZE CIRCA 270 LEERLINGEN 

VARIEREN IN DE LEEFTIJD VAN 4 TOT 20 JAAR. PER 1 AUGUSTUS 2021 

HEBBEN WIJ RUIMTE VOOR EEN 

 

INTERN BEGELEIDER SO/VSO 
(WTF 0,8 – 1,0) 

 

 

Als Intern Belegeider (schaal L12) coach, stimuleer en begeleid je de groepsleiding met alle 

pedagogische en didactische vraagstukken waar zij mee te maken krijgen en ben je 

medeverantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkelingen op Kiem.  

 

Je bent een professional die met kennis van gesprekstechnieken zowel de collega’s, kinderen en 

ouders kan bereiken. Je bent een kei in plannen en organiseren en analyseert en monitort de 

resultaten en opbrengsten. Je hebt kennis van leerlingvolgsystemen, van de diverse leerlijnen 

die in het SO/VSO cluster 3 gehanteerd worden en van het Landelijk Doelgroepenmodel.  

Het ondersteunen van de groepsleiding bij het opstellen van groepsplannen en OPP’s behoort tot 

jouw werkzaamheden.  

 

Uiteraard ben je in het bezit van een Pabo diploma en heb je een voor een IB-er relevante 

opleiding afgerond of ben je bereid deze te volgen. Je hebt zicht op de beperkingen, maar vooral 

oog voor de mogelijkheden van onze leerlingen.  

Je voert je werkzaamheden uit met twee andere IB-ers, samen vormen jullie het 

onderwijskundig hart van Kiem. 

Vacaturenummer: 2021.23  



 

Onze geweldige leerlingen verdienen elke dag een enthousiaste en bevlogen juf of meester voor 

de klas, of je nu IB-er, onderwijsassistent of leraar bent! Het is belangrijk dat je affiniteit hebt 

met de doelgroep, dat je onze leerlingen hoort en ziet.  

 

 

 Ben je daarnaast: 

 Bekwaam en flexibel; 

 Beschik je over een positieve instelling, doorzettings- en relativeringsvermogen; 

 Ben je breed inzetbaar en bereid je blijvend te ontwikkelen? 

 

Dan is dit wellicht de functie die bij je past.   

 

Sollicitatieprocedure 

We nodigen je van harte uit te solliciteren. De vacature wordt zowel intern als extern 

gepubliceerd, waarbij interne kandidaten de voorkeur hebben.  

 

We ontvangen graag voor 25 juni 2021 jouw motivatiebrief en recent CV - beide graag als 

bijlage toegevoegd - via h.deruiter@spon.nl. We vragen je vriendelijk in jouw motivatiebrief aan 

te geven: 

 Hoeveel dagen je beschikbaar bent 

 Op welke dagen je beschikbaar bent 

 

Voor aanvullende vragen of inlichtingen kun je Hans de Ruiter (directeur KIEM), mailen op 

h.deruiter@spon.nl 

 

Solliciteren 

Voor meer informatie over onze school, kijk op de website www.kiem.spon.nl  
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