
 
 
Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek, 
Echt-Susteren,Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Door ons te 
richten op de kwaliteit van onderwijs met alles wat daarbij 
hoort, willen wij waarmaken dat het kind altijd voorop staat. 
Vandaag én morgen.  
 
Kindante bestuurt 33 basisscholen, 3 scholen voor speciaal 
basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal 
onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn openbare, 
bijzondere (katholiek en protestants-christelijk) en algemeen 
bijzondere scholen. Elke school van Kindante heeft een eigen 
onderwijskundige aanpak en karakter. Wat ze met elkaar delen 
is dat ze voortdurend met elkaar in ontwikkeling zijn om 
kinderen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden, 
uitgaand van de unieke talenten en behoeften van ieder kind.  
 
Gezamenlijk hebben de scholen van Kindante ongeveer 9.000 
leerlingen. Het bestuur en BURO van Kindante werken vanuit 
Sittard.  

 

  

 
Ben je op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan waarbij je als groepsleerkracht werkt op 

diverse scholen van Kindante in een bepaalde regio? 
Zoek je een baan waarbij je een vaste werktijdfactor werkt en waarbij je uitzicht hebt op een vaste 

benoeming? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou! 
 
 

Kindante is op zoek naar GROEPSLEERKRACHTEN 
voor basisonderwijs en S(B)O-VSO 

 
 
Kindante is, zowel voor het reguliere basisonderwijs  als het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs, 
op zoek naar groepsleerkrachten die onderstaande vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden: 
 

 Ben je in het bezit van een PABO-diploma? 

 Beschik je over goede vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op zowel didactisch als 

pedagogisch gebied? 

 Beschik je over eigen vervoer waardoor je moeiteloos de scholen van Kindante kunt bereiken? 

 Onderschrijf je en handel je volgens de volgende kernwaarden van Kindante (het Kindante-

DNA): 

- Je bent mensgericht – stimulerend? 

- Je bent professioneel relatiegericht gebaseerd op openheid en transparantie? 

- Je werkt prestatie- en taakgericht aan de opdracht die Kindante stelt? 

- Je bent gericht op zelfactualisatie? 

 Toon je eigenaarschap, initiatief en eigen verantwoording? 

 Wil je onderwijs passend maken voor ieder kind? 

 Ben je bereid om op verschillende scholen van Kindante in een bepaalde regio te werken? 

 Ben je bereid om in verschillende groepen (minimaal groep 1 t/m 6 of groep 3 t/m 8) binnen het 

basisonderwijs en/of het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs te werken? 

Ben je een groepsleerkracht die wil worden ingezet in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs, dan 
willen we daarnaast het volgende van je weten:   

 Ben je deskundig op het gebied van sociale, emotionele, leer-, ontwikkelings- en 

gedragsproblemen? 

 Heb je affiniteit, en het liefst ervaring, met kwetsbare jongeren? 

Aanbod 
Afhankelijk van je ervaring biedt Kindante een tijdelijke benoeming tot einde schooljaar  2017/ 2018 
(met uitzicht op een vaste benoeming) of een vaste benoeming per 1 november 2017, met een vaste 
werktijdfactor van 0,6, 0,8 of 1,0. 
 
 
 



 

 

 

 
 

Meer informatie 
- Nadere informatie over het aanmaken van een e-portfolio bij het RTC kun je vinden in de 

handleiding (bijlage 1). Als je problemen hebt met het aanmaken van een e-portfolio, kun je 

contact opnemen met de helpdesk van het RTC. 

- Een aantal inhoudelijke zaken die betrekking hebben op deze vacature zijn uitgewerkt in de 

bijgevoegde lijst met FAQ’s (bijlage 2).  

- Zie voor meer informatie over Kindante en het Kindante-DNA: www.kindante.nl. 

Interesse? 
Je interesse kun je tot en met vrijdag 15 september 2017 aanstaande kenbaar maken door het 
aanmaken van een e-portfolio via de website van het RTC (www.rtc-baandomein.nl) en door dit e-
portfolio ook publiek te maken. Lees de bijgevoegde handleiding en FAQ’s goed door! Hierin staat 
wat je moet doen om in aanmerking te komen voor deze vacature. Heb je al een e-portfolio bij het 
RTC? Lees dan de handleiding en de FAQ’s ook goed door. Op een aantal punten is de werkwijze 
van het e-portfolio gewijzigd.  
 
Procedure 
Op basis van het e-portfolio wordt de eerste selectie gemaakt. Aan jou de uitdaging om via het e-
portfolio een goede indruk te maken! Enkel volledig ingevulde portfolio’s worden in behandeling 
genomen. De sollicitatiegesprekken worden gepland vanaf 4 oktober a.s. 
 
Vragen? 
Heb je na het lezen van deze vacature en de bijlagen nog vragen? 
 
Op dinsdag 12 september en woensdag 13 september is Kindante tussen 15.30 en 16.30 uur 
telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van vragen via 046 – 436 33 66. 
 
Een internetsearch kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.kindante.nl/
http://www.rtc-baandomein.nl/

