
 VACATURE 
 

Gegevens school Bestuur: Esprit 

School: WSV 

Adres: Mr. P.N. Arntzeniusweg 901098 GT Amsterdam 

Telefoon: 020-6947481 

Contactpersoon: Simon van Arkel (opleider in school) 

s.vanarkel@wsv.espritscholen.nl 

Voorkeur o Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren1. 
 

Beschrijving school 

(profiel, visie) 

De WSV is een algemeen bijzondere school en is een onderdeel 

van Espritscholen. De school bestaat uit 17 groepen en is een 

echte buurtschool midden in de Watergraafsmeer. De WSV heeft 

vakleerkrachten voor beeldende vorming, muziek en 

bewegingsonderwijs en profileert zich op het gebied van 

creativiteit en techniek. 

 

De WSV heeft een enthousiast team, biedt een plezierig 

werkklimaat en heeft ruime ervaring in het begeleiden van LIO-

studenten. Jaarlijks ronden één of meerdere Leraren in Opleiding 

met plezier en succes hun opleiding af op de WSV. 

 

Binnen het team van de WSV heeft de LIO een volwaardige rol als 

leerkracht en teamlid. Wij bieden LIO-studenten de kans om mee 

te werken aan de schoolontwikkeling en te participeren in 

werkgroepen. Zo geven wij studenten de ruimte om het beroep 

van leerkracht in zijn totaliteit te ervaren. 
 

Beschrijving groep wij zoeken een enthousiaste LIO-stagiair(e) voor de 

bovenbouw 

 

Het betreft een betaalde LIO-stage voor 2 dagen, waarvan één 

dag zelfstandig voor de groep, gedurende het hele schooljaar. 

 

In de bovenbouw van de WSV werken wij voor de kernvakken met 

methodes en voor de WO vakken met onderzoekend leren. Dit 

laatste is volop in ontwikkeling en vraagt om betrokken 

leerkrachten die zowel handelingsgericht kunnen werken als de 

leerlingen kunnen coachen met het opstellen van een 

onderzoeksvraag.  

 

Profiel LIO-student Wij zoeken een enthousiaste, zelfstandige en betrokken student. 

 

We verwachten van deze student een actieve en open 

leerhouding. Daarnaast heeft de student sterk ontwikkelde 

reflectieve vaardigheden. 

 

Studenten kunnen op deze vacature reageren tot 1 juni. 

 
1 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA Opleidingsscholen. 



Begeleiding vanuit de 

Opleidingsschool 

De student wordt begeleid door de mentor. Naast de mentor wordt de student 

begeleid door de schoolopleider. De schoolopleider bezoekt de student twee keer 

per semester. 

Vergoeding Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst).  

0,5 fte bij 50% van het salaris van een leerkracht. 

 


