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Zoekt  

Kanjers voor de klas 
 

OZHW zoekt m.i.v. volgend schooljaar leraren in het primair onderwijs. Samen kijken wij naar de 
beste plek voor jou binnen onze organisatie! Ga het partnerschap met ons aan!  
 

• Creëer jij graag een omgeving waarin kinderen met en van elkaar leren? 
• Word je blij van het geven van kwalitatief goed onderwijs?  
• Ben jij enthousiast over het laagdrempelig samenwerken met leerlingen, ouders, collega’s 

en samenwerkingspartners? 
• Vind jij het uitdagend om samen te investeren in nieuwe schoolontwikkelingen?  
• Ben je communicatief vaardig en kan je goed reflecteren op je eigen handelen en dat van je 

collega’s? 
  

Reageer dan vooral en solliciteer naar de functie leraar in het basisonderwijs!  
 
Voor wie kom je te werken? 

Je gaat onderdeel uitmaken van de teams op één van de scholen van de Stichting Onderwijsgroep 
Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs (OZHW). Wij verzorgen openbaar 
onderwijs voor 16 PO-scholen en voor 8 VO-scholen. We bieden met 1100 medewerkers onderwijs 
aan ongeveer 10.000 leerlingen op 28 locaties in de regio Barendrecht, Krimpenerwaard, 
Ridderkerk, Alblasserdam en Zwijndrecht. Samen met jou kijken we naar op welke school en in 
welke groep jij het beste tot je recht komt.  

Wat ga je doen? 

Je geeft les aan leerlingen in het primair onderwijs. De groep, werklocatie en werktijdfactor is 
afhankelijk van jouw profiel, samen zoeken we de beste match. Een kennismaking voor 
wederzijdse klik is hierbij erg belangrijk. We gebruiken onze schaalgrootte en mogelijkheden om 
jou maatwerk te bieden.   

Waarom kun jij verschil maken? 

We maken graag gebruik van jouw passie en enthousiasme. Door maatwerk te bieden zetten we 
jou op de plek waar je het beste tot je recht komt. Dit is in ons beider voordeel. We geven je graag 
de ruimte om je te ontwikkelen in waar je goed in bent. Onze leerlingen zijn natuurlijk onze 
topprioriteit, het verschil maak je dus in het geven van het beste onderwijs aan blije leerlingen.  
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Wat krijg je bij ons? 

• Een hecht team met natuurlijk alleen maar leuke collega’s en veel gezelligheid.  
• Een uitdagende werkomgeving waar we graag gebruik maken van jouw passie en expertise.  
• Een gedegen en toekomstbestendige visie op werken met innovatieve ICT toepassingen.  
• Een functie als leraar L10 of L11, afhankelijk van opleiding en ervaring.  
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
• Een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 

vakantieregeling en eindejaarsuitkering. 
• Uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Blijven leren en talentontwikkeling 

vinden we binnen OZHW niet alleen belangrijk voor onze leerlingen, maar ook voor onze 
medewerkers.  

Wil je meer weten? 
Dan kun je contact opnemen met HR Beleidsmedewerker Nandi van Bergen. Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer +31883290762 of nandi.van.bergen@ozhw.nl.  

Ben jij de kanjer voor de klas die wij nodig hebben?  

We kunnen niet wachten je te ontmoeten en werken graag met jou samen! We maken je graag 
wegwijs in onze organisatie, zo vinden we de perfecte plek die bij jou past. Reageer door je 
sollicitatiebrief en je curriculum vitae z.s.m.  te versturen via onze vacaturesite 
https://vacatures.ozhw.nl.  

Acquisitie  

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