
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talryk: “Samen werken aan jouw toekomst.”  
Voorbereiden op de toekomst, kleur geven aan het naschoolse leven. Daar is ons onderwijs op gericht. 
Talryk biedt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs waarbij het uitstroomperspectief gericht 
is op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan wonen, werken en vrije tijd. We gaan daarbij uit van de 
individuele mogelijkheden van de leerling waarbij rekening gehouden wordt met diens beperking. 

Wij zijn per direct op zoek naar: 

Onderwijsassistent(en) voor de 
structuurklas (zmolkers)  

WIL jij leerlingen met ernstige psychiatrische/gedragsmatige problematiek,  

waarbij het sociaal emotionele functioneren en het tot leren komen ernstig beperkt is, w   

een kans geven? KEN jij jezelf? BEN jij emotioneel beschikbaar? HEB jij talrijke 

competenties? wKom dan ons krachtige team versterken! 
Wij vragen en bieden 

 Onderwijsassistenten met een MBO 4 diploma onderwijsassistent of vergelijkbaar. 

 Inschaling is volgens schaal 4, CAO-PO. 

 Affiniteit met de doelgroep is een must. 

 1. Voor de structuurklas, fase 1, met leerlingen tussen de 12-14 jaar zoeken wij  
per direct tot de zomervakantie een fulltime onderwijsassistent voor 36 uur (0,9 fte).  
Kan evt. gesplitst in 16 uur (0,4 fte) en 20 uur (0,9 fte). 

 2. Voor de structuurklas, fase 1, met leerlingen tussen de 12-14 jaar zoeken wij vanaf  
de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie een onderwijsassistent voor de  
donderdag (0,2 fte) 

 3. Voor de structuurklas fase 2, met leerlingen tussen de 14-16 jaar zoeken wij vanaf  
de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie een onderwijsassistent voor de  
dinsdag en vrijdag (0,2-0,6 fte, 8-24 uur)   

Meer weten? 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ingrid Breimer,  
teamleider structuur-basis, i.breimer@talryk.nl. 
Solliciteren? 
Wil je reageren? Mail dan zo snel mogelijk (uiterlijk 27-01-2019) een korte motivatie  
en cv naar i.breimer@talryk.nl . De sollicitatiegesprekken vinden plaats op Talryk  
in overleg (vacature 1) of op vrijdag 01-02-2019.  
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben  
interne kandidaten voorrang. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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