
        

 
 

 
 
Voor basisschool de Speelhoeve zijn we op zoek naar een  

 
Specialist Wetenschap en Techniek Onderwijs (WTO) 
 

Vakbekwame leraar met extra taken (L11), 0,6-1,0 WTF (24-40 uur) 
 

 
De Speelhoeve is een samenwerkingsschool van samenwerkingsstichting Kans & Kleur in 
Wijchen, met momenteel 412 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Wij geven veelzijdig en 
kwalitatief goed onderwijs en in samenwerking met de omgeving proberen wij het maximale uit 
de leerlingen te halen en hen zo tot een doorlopende ontwikkeling te laten komen. 
De Speelhoeve is met trots een Kanjerschool. We gebruiken de Kanjertraining om een goed 
pedagogisch klimaat neer te zetten en het zo te behouden. Daarnaast zijn het digitaliseren van 
het onderwijs en de ontwikkelingen naar Eigentijds Onderwijs (het aanleren van 21st century 
skills) speerpunten geweest in de afgelopen vier jaar. Met het nieuwe schoolplan voor de 
komende vier jaar, willen we de leerlijnen voor Wetenschap en Techniek sterk verbeteren. In het 
kader van deze ontwikkeling stelt de Speelhoeve deze L11-vacature open.  
 
De Speelhoeve is onderdeel van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit is een stichting 
voor katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs in de 
gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs op alle basisscholen in de 
gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, 
Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer 3400 
leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De 
schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school. Zij maken 
deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van 
de stichting.  
 
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere 
school haar eigen kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school 
krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de 
samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden 
en open.  
 
Specialist wetenschap en techniek onderwijs op de Speelhoeve 
Leerkrachten geven les aan leerlingen die nu en later functioneren in een zich snel ontwikkelende 
samenleving. Eigentijds onderwijs betekent veel voor de inhoud en de werkwijze van leraren, 
voor het gebruik van multimedia in het onderwijs, voor de eigen vaardigheden. Daarnaast neemt 
ook Wetenschap en Techniek een belangrijke plaats in.  
 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met affiniteit voor Wetenschap en Techniek, die 
de koppeling kan maken en uitdragen tussen onderwijsinhouden en didactiek. Iemand met visie 
op een toekomst met Wetenschap en Techniek Onderwijs, die doelen kan beschrijven en die in 
staat is met het team van de Speelhoeve deze doelen na te streven. WTO richt zich op het 
vakoverstijgend toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren. In deze taak werk je nauw 
samen met twee specialisten Eigentijds Onderwijs. Wetenschap en Techniek gaat een geheel 
vormen met het Eigentijds Onderwijs dat onze school tot nu toe heeft geïmplementeerd. 
 
 
 
 
 



We zijn op zoek naar iemand die 
 Innovatief is en hier voorbeelden vanuit werkervaring kan benoemen; 
 Met ambities om op MT-niveau mee te denken en beleid te maken; 
 Het leuk vindt om collega’s te enthousiasmeren en te begeleiden in de W&T-projecten die 

we gaan opstarten. 
Kortom, je bent een communicatief vaardige collega, die vanuit deskundigheid in staat is 
Wetenschap en Techniek onderwijs op de Speelhoeve vorm te gaan geven.  
 
 
Daarnaast heb je 

 Een relevante opleiding 
 Bij voorkeur een afgeronde post-hbo-opleiding, die aansluit bij de taak die je gaat uitvoeren, 

of je bent bereid deze te volgen, zoals deze: 

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/specialist-wetenschap-en-technologie of 

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/expert-ojw/  
 

 
Wij bieden jou 

 Een contract voor bepaalde tijd, voor de periode van een jaar, met uitzicht op een vast 

contract, voor 0,6-1,0 WTF (24-40 uur)  

 Een contract voor onbepaalde tijd voor jou als interne kandidaat 

 Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden 

 Een beloning conform CAO PO, inschaling in L11, afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 

Interesse? 
Herken je jezelf in het profiel? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Reageren kan tot en 
met 17 februari a.s. Je kunt je motivatie met CV mailen naar Karin Boon, directeur van de 
Speelhoeve, directie-speelhoeve@kansenkleur.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je 
ook op dit emailadres terecht.  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats van 18 tot en met 21 februari. Graag hier rekening mee 
houden.  
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang in het proces. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij 
indiensttreding.  
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