
 

 

 
 

 
Vacature: Onderwijsassistent Zorg & Welzijn, locatie Milaanstraat 0,6 fte 
 

 
DaCapo College Milaanstraat is  op zoek naar een onderwijsassistent Zorg & 

Welzijn. 
 
Heb jij altijd al een grote interesse gehad om leerlingen te ondersteunen? Kun jij 

een groep leerlingen met jouw aandacht op de juiste manier aanspreken en 
opvangen die past bij elke aparte leerling? Ben jij sociaal, maar ook niet bang 

om tegengas te geven waar nodig? Lees dan snel verder en solliciteer!  
 
 

Taakomschrijving 

 Je ondersteunt docenten bij lesgevende taken en bij de begeleiding van 
leerlingen; 

 Je ondersteunt docenten tijdens beroepsgericht praktijkonderwijs; 
 Je verricht assisterende taken  

 Je begeleidt en oefent met individuele leerlingen die een specifieke leer- of 
hulpvraag hebben; 

 Je verricht binnen de gehele school overige taken op het niveau van de 

functie, wanneer er geen vervangende of beroepsgerichte praktijk 
lesactiviteiten zijn. 

 

Waar kom je te werken?  
Je komt te werken in een enthousiast en bevlogen team met veel ervaring, zowel 

vakinhoudelijk als pedagogisch. Binnen het team is er veel samenwerking en 
open communicatie, zodat jullie samen alle leerlingen zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden.  

 
 

Om deze functie goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat jij: 

 Communicatief vaardig en pedagogisch onderlegd bent; 
 Sociaal vaardig bent en ook sterk in je schoenen staat; 
 Een opleiding hebt afgerond op MBO-niveau waaruit blijkt dat de juiste 

begeleiding aan leerlingen geboden kan worden; (opl. tot 
onderwijsassistent). 

 Het leuk vindt om te werken met jongeren tussen de 12 en 16 jaar en dat 
je vaardig bent in het begeleiden en omgaan met deze doelgroep; 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

Wat bieden wij?  
 

 Leuke collega’s met passie voor het VMBO-onderwijs 
 Een contract tot 1 augustus 2023. Verlenging behoort tot de 

mogelijkheden. 

 Beloning conform schaal 6 van de cao voortgezet onderwijs,  afhankelijk 
van ervaring 

 
Meer informatie?  
 

Lees meer over wie we zijn en waar we voor staan op 
https://dacapokijktnaarmij.nl/ 

Voor meer informatie en eventuele vragen over deze vacature kun je contact 
opnemen met Gineke Notten, afdelingsleider Milaanstraat (g.notten@dacapo-
college.nl of via 046-7820750).  

Hebben we je interesse gewekt en wil je solliciteren? 

Stuur dan je persoonlijke motivatie en je CV naar Diana van Bakel, 
(d.vanbakel@dacapo-college.nl).  

Tot slot 
 

Voor het werken binnen het onderwijs is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
noodzakelijk. Ga je bij ons aan de slag, dan dien je voorafgaand een VOG te 
overhandigen. Na definitieve selectie wordt de aanvraag voor de VOG door 

DaCapo in gang gezet. De kosten zijn voor onze rekening.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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