
 

 

 

Wij zoeken een onderwijsassistent!   

Het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz, onderdeel van  

SVO|PL, is per direct op zoek naar een didactisch en pedagogisch sterke 

onderwijsassistent die zelfstandig kan handelen. Het betreft een 

vervangingsvacature voor 0,5fte.  

De kerntaak van de onderwijsassistent is het ondersteunen van de docent 

en de vakgroep bij de lesgevende taak. Daarnaast staat de begeleiding van 

de leerlingen centraal en verricht je assisterende werkzaamheden binnen 

en buiten de lessen.   

In kleine werkvormen bied jij begeleiding en maak jij dat extra verschil 

voor de individuele leerling.  
 

Overige taken:  

• Leerlingen begeleiden in kleine werkvormen (bijvoorbeeld op het 

leerplein);  

• Docenten ondersteunen, bijvoorbeeld bij projecten, lessen en 

toetsen;  

• Naast de docent in kleine werkvormen instructie geven t.b.v. de 

profielen E&O, D&P of Z&W;  

• Toezicht houden en lessen opvangen;  

• Hulpvragen van leerlingen beantwoorden (ook in het kader van 

office 365, LIFO); 

• Administratieve werkzaamheden en ondersteuning voor de 

sectie, voor de juiste administratieve verwerking houd je intensief 

contact binnen de sectie, de zorgafdeling en mentoren. 

 

 

 

‘Voor een onderwijsassistent is een dag nooit hetzelfde. Je begeleidt en stimuleert 

leerlingen om het beste uit zichzelf te halen! Je helpt de docent bij de 

voorbereiding van de lessen en voert onderdelen van het onderwijsprogramma 

uit. Ook speel je een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen’ 

 

Wie ben jij?  

- Jij bent in het bezit van een opleiding tot onderwijsassistent 

niveau 4 of je hebt een PABO-achtergrond;   

- Een onderwijsassistent die de leerlingen, middels structuur en 

houvast een veilige leer- en leefomgeving biedt;  

- Vaardig in het stimuleren en motiveren van leerlingen tot 

zelfstandig werken en leren, het werken met nieuwe werkvormen 

en het toepassen van didactische methoden en technieken;  

- Naast inzet, betrokkenheid, creativiteit en vakmanschap heb jij 

een resultaatgerichte aanpak waarbij de leerling centraal staat;  

- Je bent en blijft op de hoogte van actuele vernieuwingen binnen 

je vakgebied en bent in staat deze mede vorm te geven.  

 

 Wij bieden: 

- Inschaling conform CAO-VO op basis van jouw laatste 

onderwijssalaris of conform schaal 6;  

- Tijdelijke aanstelling via een van onze uitzendpartners;  

- Vakantiegeld en eindejaaruitkering a 8% conform CAO;  

- Pensioenopbouw vanaf dag 1; 

- Laptop;  

- De nieuwste lesmethodes conform LIFO. 

Onderwijsassistent  0,5fte (vervanging) 

Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz 

 

 



 

 

 

Beroepscollege locatie Holz  

Ontdek jouw toekomst op Holz en maak kennis met het unieke 

onderwijsconcept!  

Binnen Holz starten leerlingen in de onderbouw in heterogene groepen, 

waarbij ze op basis van hun voortgang, de kans krijgen om op eigen 

niveau bezig te zijn of om op een hoger niveau aan de slag te gaan. 

De vertaling van de onderwijsvisie naar het onderwijsconcept van Holz 

gaat uit van begeleide zelfstandigheid, instructie op maat en is ingericht 

om de leerlingen begeleid prioriteiten in het eigen leerproces te laten 

stellen.  Er is afscheid genomen van het traditionele lesrooster. In plaats 

hiervan zijn er korte instructie- en begeleidingsmomenten gekomen (van 

steeds 30 minuten). Het onderwijsconcept heeft een positief effect op de 

indicatoren: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en 

onderwijsresultaten.  

Bij Holz werken gepassioneerde docenten die geloven in dit 

onderwijsconcept. Door het kleinschalige karakter van de school wordt 

initiatief gezien en gewaardeerd.  

Het verschil ervaren tussen instructie en begeleiding qua inhoud maar ook 

wat dat betekent voor je eigen rol als docent, is een mooie verrijking bij 

het werkplekleren bij Holz. 

 

 

 

 

 

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg  

(SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet 

onderwijs in Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur 

in de regio met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers. 

SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder 

het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in 

elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs. 

Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten 

optimaal te benutten en ontwikkelen.  

Interesse?  

Mail zo snel mogelijk jouw sollicitatiebrief en CV naar één van onze 

uitzendpartners;  

Roler: manoeksimons@roler.nl 

Maandag: SVOPL@maandag.nl 

Talent voor docent: kayleigh@talentvoordocent.nl 

Neem voor meer informatie contact op met  

Nadia Huppertz (sectordirectie) via nmc.huppertz@svopl.nl of  

Ghislaine Monsewije (P&O-adviseur) via gmv.monsewije@svopl.nl  

06 34 62 51 40.  
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