
    

Spior is op zoek naar een Vakleerkracht Islamitisch 

Godsdienstig Vormingsonderwijs (IVO)  

Locatie: Midden Nederland  

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/regios-schoolvakantie) 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Als docent IVO werk je als vakleerkracht op één of meer openbare basisscholen. Je geeft 
voornamelijk les aan leerlingen van groep 1 t/m 8. Je maakt geen deel uit van het 
schoolteam, maar bent als vakdocent in dienst van SPIOR. Vanuit IVO-SPIOR komen de 
vakdocenten als team regelmatig bij elkaar voor ontmoeting en deskundigheidsbevordering. 
 
Wat is IVO? 
Ook op openbare basisscholen wordt er levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. Iedere 
denominatie vult dit in voor de eigen gemeenschap. SPIOR wil met het Islamitisch 
Vormingsonderwijs (IVO) een bijdrage leveren aan de religieuze identiteitsontwikkeling van 
de moslimleerling en andere leerlingen die interesse hebben. Onze kennis en inspiratie halen 
we dan ook uit de islamitische bronnen. 
 
We vinden het belangrijk dat de leerlingen de vrijheid en veiligheid krijgen om zelfstandig te 
kunnen nadenken vanuit en over de islamitische traditie. Onze docenten zijn er om de 
leerlingen hierin te ondersteunen en les te geven, gericht op de positieve vorming en 
versterking van de eigen identiteit. 
 
Wie zoeken wij? 

- Je woont in de omgeving Midden Holland 
- Je bent in het bezit van een PABO-diploma of bent hiervoor in opleiding. Of je bent in 

het bezit van een eerste/ tweedegraads lesbevoegdheid. Werkervaring is gewenst. 
- Je bent, indien nodig, bereid om de interne opleiding tot docent IVO te volgen; 
- Je beschikt over voldoende pedagogische en didactische kwaliteiten  
- Je beschikt over voldoende deskundigheid om zo nodig zelfstandig een les te 

ontwikkelen. 
- Je bent bereid deel te nemen aan bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering, 

zoals studiedagen en intervisie; 
- Je bent zelfstandig, hebt goede communicatieve vaardigheden en kan hierdoor snel 

je weg vinden binnen een school; 
- Je hebt een flexibele en open houding; 
- Je hebt affiniteit met de islam en leerlingen op openbare scholen. 
- Je wilt meewerken in een carrousel van verschillende scholen waarbij je lesgeeft aan 

hele klassen met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. 
- Je wilt samenwerken met verschillende vakdocenten uit verschillende denominaties  
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Dit bieden wij jou: 

- Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO voor GVO en HVO en afhankelijk van je 
ervaring.  

- Een parttime dienstverband voor de duur van een jaar, met de intentie om te 
verlengen. Het aantal uur is afhankelijk van de school waar je gaat werken. Een 
combinatie van scholen behoort tot de mogelijkheden. 

- Deskundigheidsbevordering en begeleiding. 
 

De aanstelling is afhankelijk van de locatie (s) waar je komt te werken. De inschaling is in AB‐

schaal van het Primair Onderwijs. 

Indiensttreding: per  1 september 2022 t/m  jul 20233 

Informatie kan worden ingewonnen bij:  Bilhan Inan. Tel:  010 4666989 

Sollicitatiebrief met CV kunt u insturen vóór 14 augustus 2022 per e‐mail 

naar f.bouchataoui@ivo-spior.nl. 

De sollicitatiegesprekken zullen na 14 augustus plaatsvinden 
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