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Herhaalde oproep 

 

Leerkracht(en) onderinstroomgroep 

Voor een totale omvang van 1,0 fte 

 

Onderwijsassistent onderinstroomgroep 

Voor een omvang van 0,5 fte 

 
 

Context 

In het land van Cuijk gaan we werken met zogenoemde onderinstroomgroepen. Deze groepen zijn 
bedoeld voor met name peuters die komen van een vorm van voorschoolse opvang, maar nog 
onvoldoende zijn toegerust om zo in te stromen in regulier onderwijs. Veelal worden deze kinderen 
direct doorverwezen naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, terwijl we dan vaak het 
idee hebben dat dit met wat extra toerusting niet nodig zou zijn. Maar plaatsing in een niet zelden 
grote kleutergroep is ook geen echte optie voor deze leerlingen. 
Al langer leeft het idee om voor deze doelgroep een specifieke voorziening te creëren, verbonden 
aan een school voor regulier basisonderwijs, maar wel met specifieke voorzieningen en een 
duidelijke doelstelling: leerlingen in een relatief korte periode, variërend van een half jaar tot 
maximaal anderhalf jaar, zó toerusten dat ze kunnen doorstromen naar een reguliere 
basisschoolgroep. We hebben het dan dus niet over een gewone kleutergroep, maar over groepen 
van maximaal 15 leerlingen. Bij een volledige bezetting worden deze groepen begeleid door volledig 
bevoegde en daartoe ook bekwame leerkrachten en een parttime onderwijsassistent, voor 0,5 fte 
per groep. 
Het besluit om te gaan starten met onderinstroomgroepen is op 15 december genomen in het 
schoolbestuurlijk overleg Passend Onderwijs Platform Land van Cuijk. De locaties zijn inmiddels 
bekend. Dat is De Bakelgeert in Boxmeer, in samenwerking met De Bonckert, binnen 
de context van ’t Bolwerk. En dat is ’t Startblok in Cuijk. Al eerder hebben we 
belangstellenden opgeroepen te reageren. Dat heeft geleid tot het aanstellen van een 
drietal professionals zodat we z.s.m. kunnen starten op één locatie. Met deze 
herhaalde oproep hopen we ook een tweede groep kwalitatief goed te bemensen. 
Voor de leerkracht kan dat in fulltime verband, maar ook in de vorm van een parttime 
verband. Voor de onderwijsassistent zijn we op zoek naar één persoon. 
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Zoals gezegd gaat de eerste groep zo snel mogelijk van start. We mikken nu op een start per begin 
april 2022. De tweede groep kan waarschijnlijk niet meer starten voor de zomervakantie. Voor de 
tweede groep voorzien we nu dus een start aan het begin van het schooljaar 2022-2023. 
Inmiddels wordt er druk nagedacht over de verdere concretiseringen. Maar zeker nog niet alles is al 
uitgekristalliseerd. Je komt dus niet in een gespreid bedje zogezegd, wat ook weer ruimte geeft om 
samen met anderen aan de verdere vormgeving te werken. Daarbij is het niet zo dat we alles nog zelf 
moeten bedenken. In den lande zijn er wel meer van dit soort initiatieven. Zo ook in de oude 
werkkring van onze nieuwe bestuurder van het SWV, Bas Wesseldijk. Hij is ook actief bij dit initiatief 
betrokken en beschikt over informatie en kennis waar we graag gebruik van willen en ook zullen 
maken. Ook op andere plekken binnen het Samenwerkingsverband wordt gekeken of realiseren van 
onderinstroomgroepen tot de mogelijkheden behoort. 
De onderinstroomgroepen worden in de startfase gefinancierd vanuit platformmiddelen, met 
subsidie vanuit de gemeente. Het gaat niet om een tijdelijke maar om een permanente voorziening, 
die een belangrijke rol speelt in het continuüm van regulier basisonderwijs tot S(B)O. 
 
 

Wat we vragen 

We zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht, die in samenspraak en samenwerking met andere 
betrokkenen vorm gaat geven aan de onderinstroomgroep. Vereist is een volledige en met succes 
afgeronde opleiding voor basisonderwijs leerkracht, dus een volledig bevoegde leerkracht. 
Werkervaring met onderwijs aan jonge kinderen is tevens een vereiste. Aanvullende scholing, van 
welke aard dan ook, strekt ten minste tot aanbeveling. Affiniteit en ervaring met jonge leerlingen 
met speciale ondersteuningsbehoeften is tevens een vereiste. Het is geen startersbaan, veel moet 
nog uitgewerkt en uitgedacht worden, ook op basis van de ervaringen die we al werkenderwijs zullen 
opdoen. Maar je staat er niet alleen voor. Inbedding in de school waar deze groepen gesitueerd 
worden is een permanent aandachtspunt. En ook vanuit het platform worden deze groepen intensief 
ondersteund, ook waar het gaat om de vormgeving van een specifieke aanpak van deze groep 
leerlingen. Contactueel wordt er veel van je gevraagd, er zal veelvuldig overleg zijn met ouders en 
met diverse instanties die betrokken zijn of worden bij de ontwikkeling van de betreffende 
leerlingen. 
 
Naast een leerkracht zijn we ook op zoek naar een onderwijsassistent die een belangrijke rol speelt 
bij de concrete vormgeving van het onderwijs in deze groepen. De hierboven gestelde vereisten zijn 
mutatis mutandis ook van toepassing op de onderwijsassistent. Van de onderwijsassistent 
verwachten we een eigenstandige inbreng, ook waar het gaat om het vormgeven van het primaire 
proces. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief kunnen en durven nemen in samenwerking en 
afstemming met de leerkracht is een vereiste. 
 
Rechtspositionele aspecten komen in tweede instantie aan de orde.  
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Procedure 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact op te nemen met mij, Ton van Wanroij. Per 
mail (tvanwanroij@gmail.com) of telefoon (06 53733414). 
 
Belangstellenden voor de functies vragen we om een brief en CV waaruit de geschiktheid en 
motivatie voor de functie blijkt. De brief en CV dient gemaild te worden naar: 
infooplvc@stromenland.nl onder vermelding van: “vacature onderinstroomgroep leerkracht” dan 
wel “vacature onderinstroomgroep onderwijsassistent”. 
 
Het tijdpad om tot invulling van de vacatures te komen ziet er als volgt uit: 

• Inzenden van brief en CV uiterlijk op 27 maart 2022. 

• Uit de binnengekomen reacties wordt in de week van 28 maart een selectie gemaakt van 
kandidaten die worden opgeroepen voor een gesprek. 

• De gesprekken worden gevoerd in de week van 11 april en/of in de week van 18 april. 
 
 

Overig 

Ken je iemand die er wellicht belangstelling voor heeft, laat die het dan zeker weten. 
Heb je vragen van welke aard dan ook, neem dan gerust contact met mij op. 
Deze oproep wordt verspreid onder scholen en besturen uit het Land van Cuijk, maar de oproep 
wordt ook breder verspreid, in elk geval binnen het gehele Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs, Stromenland 2507. 
 
 
Mede namens de schoolbesturen Land van Cuijk en de bestuurder van het SWV Stromenland PO 
(2507), 
 
Ton van Wanroij, coördinator Passend Onderwijs PO, Platform Land van Cuijk 
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