
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gezocht: leraren met lef (0,6-0,8) 
 
Wij zoeken leraren die:  
Zin hebben in verandering en afwisseling en die hun talenten willen inzetten voor de Talentenpool van 
Transvita. Je komt in (vaste) dienst van Voila en wordt gedetacheerd bij Transvita om les te geven op 
diverse scholen totdat er bij ons een geschikte, vaste plek is. 
 
Wij bieden:  

 De kans om het onderwijs (verder) te verkennen en je talenten in te zetten op meerdere scholen.
 Afwisselend werk.
 Een goede manier om ervaring op te doen, te leren en je te ontwikkelen.
 Je wordt goed begeleid.
 Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen van leraren en scholen.
 Je hoort bij het Transvita team die leerzame activiteiten organiseert.
 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO.

 
Wij vragen:  

 Je bent lesbevoegd en je functioneert goed.
 Je bent flexibel en breed inzetbaar in groep 1 t/m met 6 of 3 t/m 8.
 Je beschikt over adequaat vervoer en je bent bereid om te reizen binnen de regio Midden Nederland.
 Je houdt van uitdaging en beschikt over improvisatievermogen.
 Je kunt respectvol en professioneel omgaan met verschillende culturen, denominaties 

en onderwijsconcepten.
 
Voor informatie:  
Gert Broekhuizen, clusterdirecteur personeel, tel. 06-51907858 
 
Sollicitaties naar:  
E-mail: gbroekhuizen@voilaleusden.nl 
 
Sollicitatieprocedure  
De samenwerkende besturen hechten aan kwaliteit. In eerste instantie heb je een sollicitatiegesprek met Gert 

Broekhuizen, clusterdirecteur Personeel van Voila. Bij positief resultaat volgt een vervolgprocedure bij Transvita. 

 
Voila is een stichting met 11 scholen voor basisonderwijs in Leusden en Achterveld.  
Voila vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeelsleden vanuit bepaalde waarden en normen 
handelen. Voila heeft dan ook als basis de Voila waarden die leidend en bindend zijn voor de Voila scholen. 
Deze zijn verwerkt in de missie en visie van Voila. Voor meer informatie: www.voilaleusden.nl 

 
Transvita is het regionale Transfercentrum. 20 schoolbesturen in de regio Midden Nederland werken samen. 

Transvita zorgt er o.a. voor dat de scholen kunnen beschikken over goede en vitale leraren voor vacatures 
en vervangingsvragen voor nu en in de toekomst. De Talentenpool is er zowel voor ervaren, als voor 
startende leraren. Voor meer informatie: 
www.transvita.nl 

 
Herken je jezelf in wie wij zoeken?... dan zien we uit naar je sollicitatie! 


