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Wie zijn wij?
ariQ is een samenwerkingsverband van 4 partijen, juridisch vallend onder het bedrijf aXnaga.
Als projectteam zijn wij een uniek gedachtegoed binnen het basisonderwijs aan het concretiseren.
Hiermee realiseren we een onderwijsprogramma voor alle kinderen met als doel kinderen te laten
ervaren wat ze al kunnen om zodoende lesmateriaal te schrappen. Zo ontstaat 'vrije ruimte'
waarbinnen kinderen (excellente) opdrachten kunnen uitvoeren.
Wat houdt de functie in?
Als Ontwerper Lesmateriaal Basisonderwijs ontwikkel je (excellente) taken met als doel kinderen
onderwijs aan te bieden wat aansluit op hun eigen niveau. Deze taken liggen op alle vakgebieden
binnen het basisonderwijs.
Waarover moet je beschikken?
• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt bij voorkeur gewerkt binnen het (basis)onderwijs en hebt ervaring met het ontwikkelen van
didactische werkvormen.
• Als je ervaring hebt met werken met kinderen, is dit een pre.
• Als je kennis hebt van hoogbegaafdheid, is dit een pre.
Wij zijn op zoek naar gepassioneerde collega's die vanuit een intrinsieke motivatie een bijdrage willen
leveren aan het realiseren van een onderwijsprogramma, dat daadwerkelijk aansluit bij het
ontwikkelingsniveau van elk individueel kind.
Bij jou staat samenwerken voorop en je kunt ervan genieten dat anderen zich ontwikkelen. Je bent in
staat om bestaande systemen los te laten en durft 'out of the box' te denken. Je kunt redeneren vanuit
het kind en taken ontwikkelen die kinderen uitdagen om op een hoger plan te functioneren. Daarbij
kun je je verplaatsen in kinderen die excelleren in verschillende vakgebieden en weet ze middels het
ontwikkelen van (excellente) taken uitdagend te motiveren. Je kunt kort, duidelijk en eenvoudig
formuleren en combineert dit met een creativiteit waardoor er uitdagend lesmateriaal wordt ontwikkeld
met diverse (vernieuwende) didactische werkvormen.
Wat bieden wij?
• Wij bieden een zeer interessante werkconstructie waarbij je vanuit een werkplek die jij kiest
(excellente) taken kunt ontwikkelen.
• Zodra taken worden afgenomen die jij hebt ontwikkeld, ontvang je een percentage van de
opbrengst tot een maximum is bereikt.
• Een uitstekende werk-privé balans. Je werkt zodra jou dit uitkomt.

Ben jij geïnteresseerd?
Stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar evajanssen@ariq.nl onder vermelding van
vacaturenummer 7001. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Ruud Jansen op het
nummer 06-53757798.

