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Onderwijs Instructeur 1,0 FTE (regulier, nieuwe schooljaar)
Ben jij een enthousiaste onderwijsinstructeur? Heb jij een groot hart voor onze vmbo-leerlingen en ben je
een echte aanpakker? Ben jij pedagogisch sterk en heb je humor? Dan zoeken wij jou!
Op onze school zijn we volop in ontwikkeling en leren we met en van elkaar. Daarom zoeken wij een
nieuwe collega die ons team komt versterken en graag onderdeel uitmaakt van ons Onderwijs
Ondersteunend Begeleidingsteam (OOB-team).
WAT GA JE DOEN?
Je gaat ondersteuning verlenen tijdens de lessen in het klaslokaal. Elke dag is anders! Wij zoeken een
onderwijsinstructeur met ervaring binnen het vmbo. In basis word je ingezet in de lessen van de onderen bovenbouw en werk je in opdracht van de docent met kleine groepjes leerlingen die verlengde
instructie nodig hebben om uiteenlopende redenen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor alle
onderwijsassistenten en coördineer je samen met hen de werkzaamheden en stem je goed met hen af.
Je werkt samen met de collega’s van het OOB-team. Het OOB-team bestaat uit een
ondersteuningscoördinator en diverse pedagogische krachten. We doen het echt samen!
Je wordt onderdeel van onze lerende organisatie, bent nieuwsgierig en stelt veel vragen. We zijn volop in
beweging en zoeken iemand die actief meedenkt en onderneemt.
Je bent kritisch en voorziet ons van feedback, maar altijd vanuit verbinding. Je voegt echt iets toe! Je
bent zichtbaar, open en toegankelijk. Je legt makkelijk contact en bent zeer benaderbaar voor leerlingen
en collega’s.
Natuurlijk ben je een prettige en energieke collega voor ons team.
Jij herkent jezelf in de woorden: enthousiast, flexibel, proactief, gericht op samenwerken en je kunt je
vinden in de koers van onze school.
Waarom werk ik op ’t Venster in Arnhem?
‘Ik heb als docent heel bewust voor ’t Venster gekozen. De leerlingen op ’t Venster zijn eerlijk en direct.
Hierdoor weet je wat je aan ze hebt en wat je van ze kan en mag verwachten. Op ’t Venster heb je als
docent echt een toegevoegde waarde. Naast het bijbrengen van de vakinhoudelijke kennis krijg jij ook de
verantwoordelijkheid om ze coachend een stapje verder te helpen in hun (school)carrière. Dit spreekt mij
als mens en docent erg aan!’ John van der Linde, docent Wiskunde Vmbo ’t Venster
OVER ONS

Vmbo ’t Venster in Arnhem Noord biedt onderwijs in alle vmbo-leerwegen aan met drie profielen: sport,
cultuur en ondernemen. Wij zijn een topsport talent school (LOOT-school) die talenten en topsporters
extra faciliteiten biedt om studie en sport te kunnen combineren. Vmbo ‘t Venster is met 430 leerlingen
een school die volop in ontwikkeling is. Ieder dag werken wij met ons team hard om van betekenis te zijn
voor onze leerlingen. Door goed onderwijs en begeleiding te verzorgen. Als wij ons ontwikkelen, doen de
leerlingen dat ook! In ons gebouw en op het Olympus College zitten onze Internationale Schakelklassen
(ISK) en bieden we onderwijs voor nieuwkomers. Deze leerlingen stromen vaak door naar ons eigen
vmbo. Een goede samenwerking is dus noodzakelijk en daar werken wij hard aan. Wij zijn onderdeel van
Quadraam. Dit is de overkoepelende stichting met 14 middelbare scholen in Arnhem, Overbetuwe en de
Liemers.
WIJ BIEDEN JOU!
Wij bieden jou per 1 augustus 2022 (startdatum uiteraard in overleg) een inspirerende en uitdagende
werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden, conform CAO VO.
●

Je ontvangt een jaarcontract voor 1,0 FTE. Bevalt het van beide kanten uit goed en is er genoeg
formatieruimte? Dan kan jouw contract voor 1,0 FTE na 1 jaar omgezet worden naar vast.

●

Inschaling vindt plaats op basis van jouw kennis en ervaring. Dit betekent dat je wordt ingeschaald in
schaal 9 (instructeur B). Je salaris bedraagt dan minimaal 2.630,- euro en maximaal 3.975,- euro
bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (CAO VO).

●

8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%.

●

Een persoonlijk budget van 50 uur bij een fulltime dienstverband. Deze kun je naar wens inzetten. Je
hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sporten, je kunt kiezen voor een hogere
reiskostenvergoeding, een extra vrije dag voor een weekendje weg, aankopen doen via Coolblue,
Bol.com etc.

●

Een standaard reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,12 per kilometer, conform
CAO VO.

●

Een goede en aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds ABP.

●

Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden wij ook belangrijk. Daarom hebben wij onze huisacademie
Quriuz. Je kunt via Quriuz diverse masterclasses en workshops volgen.

●

Kom je bij Quadraam werken, dan stimuleren we jou om na te denken over jouw bevlogenheid en
jouw toekomst. Vanuit ons programma ‘Blijf bevlogen!’ ondersteunen we je met advies, activiteiten
en een uitgebreide toolbox. Meer weten? Lees hier verder.

●

Ruimte en vrijheid om de regie te pakken in je werk.

LATEN WE KENNISMAKEN!
Wil je meedoen en onderdeel uitmaken van ons team? Verras ons met jouw sollicitatie voor 6 juli 2022.
Kies de vorm die bij jou past. Brief, CV of een leuke videoboodschap? Het kan allemaal. Worden wij
enthousiast? Dan nodigen wij je uit voor een eerste gesprek. Deze zal plaatsvinden op 15 juli 2022.
Meer informatie over Quadraam en Vmbo ‘t Venster lees je op www.quadraam.nl en www.vmbovenster.nl. Wil je meer weten of heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Nathalie Jansen,
leidinggevende van het ondersteuningsteam, via n.jansen@vmbo-venster.nl
MEER WETEN?
Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure, over wat wij jou allemaal te bieden hebben, weten of je
bij Quadraam en haar scholen past (doe de test!), bezoek dan onze website www.werkenbijquadraam.nl.
En wil je altijd op de hoogte blijven van onze vacatures? Maak dan snel een Job Alert aan!
Wij gaan voor de beste collega op de juiste plek! Daarom wordt deze vacature direct intern en extern
gepubliceerd. Wij zien heel graag je sollicitatie tegemoet.
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