
 

 

 

 

 

PI-school Professor Waterink Noord, school voor speciaal onderwijs in Amsterdam, is per direct 
-of zo spoedig mogelijk- op zoek naar: 

 

enthousiaste onderwijsassistenten│ wtf 0,6 - 0,8 

 

Als onderwijsassistent bij PI-school Professor Waterink Noord help je kinderen waarbij leren en 
opgroeien niet vanzelf gaat.  

 

Op onze school wordt onderwijs gegeven aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar die door 
leer- of gedragsproblemen moeite hebben met functioneren op de basisschool en/of in de 
thuissituatie. Dit functioneren kan verbeteren door de specialistische aandacht die PI-school 
Professor Waterink Noord biedt. 
 

PI-school Professor Waterink Noord is samen met de vier andere PI-scholen verbonden aan 
Levvel, specialisten voor jeugd en gezin. Daarnaast werken we intensief samen met 
zorgmedewerkers van MOC ’t Kabouterhuis en CareHouse. 
 

Voor onze onder- en middenbouwgroepen zoeken wij onderwijsassistenten met een 
relevante MBO opleiding en een warm hart voor kinderen met gedragsproblematiek. 

We gaan graag met jou in gesprek om te kijken hoe jij ons team kunt komen 
versterken! 

 

In de groep ondersteun je de leerkracht bij diverse werkzaamheden en je begeleidt de kinderen 
bij het verwerven van vaardigheden. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, 
waarbinnen jij je eigen inhoudelijke en organisatorische taken hebt. 

 
 

Laat je inspireren door de persoonlijke verhalen en ervaringen van onze medewerkers 
op de ‘Werken bij de PI-scholen’-pagina op de website van de PI-scholen:  
https://pi-scholen.nl/werken-bij-de-pi-scholen/ 



 

 

 
 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een betrokken team met een prettige werksfeer; 

• Een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband. Dagen en 
uren zijn bespreekbaar. Salaris conform CAO-PO schaal 4 of schaal 5, afhankelijk van je 
opleiding en ervaring; 

• Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitgebreide 
werkkostenregeling (WKR); 

• Interne scholing en trainingen, waaronder Positive Behavior Support (PBS); 

• De school is goed bereikbaar met het OV en er is voldoende parkeergelegenheid bij ons 
gebouw; 

• Een uitdagende werkplek waar de leerling centraal staat en waar geen dag hetzelfde is! 

 

 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen via het algemene telefoonnummer van  
PI-school Professor Waterink Noord (zie website). Vraag dan naar Bernadette Garcia, directeur.  

 

Stuur je motivatie en CV zo spoedig mogelijk naar: 
b.garcia@pi-scholen.nl 


