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  Docent-assistent of Instructeur 

Schooljaar 2021-2022 
 

Ben jij op zoek naar een uitdaging binnen het (Praktijk)onderwijs? Dan is deze vacature echt iets 

voor jou!  

 

Op Limes Praktijkonderwijs staan arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid van onze leerlingen 

centraal. Wij willen hen kennis en vaardigheden meegeven die de basis vormen voor hun verdere 

ontwikkeling. Vanwege de coronacrisis zijn wij op zoek naar een docent-assistent of instructeur 

die onze leerlingen ondersteunt bij de effecten van corona. Kom jij ons team versterken?  

 

Vacature  

Type vacature    

0,4-0,6 fte 

2-3 dagen, 16-24 uur   

 

Dienstverband   

Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar op basis van 

de subsidie NPO, het Nationaal Programma Onderwijs/corona-effecten. Deze subsidie is in 

ieder geval voor 2 schooljaren. Aan het einde van het eerste schooljaar wordt bekeken wat de 

mogelijkheden zijn voor het volgende schooljaar (2022/2023). 

  

Over ons  

Jouw uitdaging  

Als docent-assistent of instructeur ondersteun je, in het kader van het NPO, leerlingen die 

vertraging of achterstanden hebben opgelopen vanwege de coronacrisis. Hierbij zijn we in ieder 

geval op zoek naar een collega die: 

- stages begeleidt; 

- ondersteunt bij theorie- en praktijklessen; 

- workshops kan geven ten aanzien van werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld 

presentatievaardigheden, sollicitatietraining, etc.). 

 

Jouw team  

Jouw nieuwe team bestaat uit collega’s die werken binnen de ondersteuning van de theorie-, 

praktijklessen en stages. Je wordt bij de start van jouw loopbaan begeleid door een collega. Zij 

of hij maakt je wegwijs in onze school en in alle aspecten die daarbij horen.  
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Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede 

begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de 

kust. 

Verder zijn er ook nog: 

• Opleidingsmogelijkheden 

• Salaris conform cao VO 

• Eindejaarsuitkering van 8%  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden.   

 

Onze school  

Limes Praktijkonderwijs is een school waar ruim 216 jongeren zich onder het motto ‘Limes werkt!’; 

ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassene. Zelfredzaamheid en toeleiding naar vormen van 

arbeid zijn hierbij sleutelwoorden. Dit doen we onder meer door het geven van persoonlijke 

aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijk perspectief.   

 

 Over jou  

Je kunt je vinden in eigenschappen als ondernemend en bevlogen. Je wilt werken aan je eigen 

ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als pedagogisch en je gaat uitdagingen aan. 

Een afgeronde onderwijsopleiding een pre. 

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Reageer uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 via meesterbaan.nl 

 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. P. Keijzer, directeur 

Limes Praktijkonderwijs. Hij is bereikbaar via e-mail: p.keijzer@limes-katwijk.nl of via 

telefoonnummer 071-4029990.   

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Petra Bosman, 

personeelszaken. E-mail: p.bosman@andreascollege.nl 

 

Stuur alstublieft jouw sollicitatie niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Bosman of 

dhr. P. Keijzer. Alleen online sollicitaties via Meesterbaan.nl worden meegenomen in de 

procedure. 
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