
Enthousiaste lesassistent (techniek) praktijkonderwijs Accent Nijkerk   (1,0000 fte) 
 
Wie zijn wij? 
Accent Nijkerk is een Christelijke school voor Praktijkonderwijs. De school is een leer-, leef- en 
werkgemeenschap waarin moeilijk lerende jongeren met beperkingen, als anders lerende jongeren met 
kansen worden gezien.  

Kansen die voor deze leerlingen in het onderwijs gerealiseerd kunnen en moeten worden. De school heeft 
een sterke en herkenbare positie in de lokale en regionale samenleving met een krachtig profiel naar 
onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven.   

Er wordt praktijkonderwijs verzorgd aan 220 jongeren van 12 tot en met 18 jaar door een team van 45 
medewerkers. Accent Nijkerk is een dynamische, innovatieve school met een breed aanbod. 
Samenwerking met verschillende partners en het aangaan van projecten brengen extra energie in de 
school. Vanuit de missie en de visie komt de inspiratie en bezieling voort die in het onderwijs en de 
ondersteuning wordt vormgegeven. Leerlingen volgen geen onderwijs, maar het onderwijs volgt de 
leerling in een omgeving waar maatwerk de standaard is. 

Wij zoeken… 
In verband met het vertrek van een collega zoeken we per 01-08-2019 een gemotiveerde en enthousiaste 
lesassistent (techniek) voor een dienstverband van 1,0000 fte die breed inzetbaar is en:  
 

 kan en wil werken vanuit de missie en visie van Accent Nijkerk 
 affiniteit  heeft met onze doelgroep en op zoek wil gaan naar de mogelijkheden van leerlingen 
 coachend kan werken met zowel de individuele leerling als op groepsniveau en in staat is een 

relatie aan te gaan met onze leerlingen 
 zich thuis voelt in een omgeving waar de medewerker naast de leerling staat en altijd zoekt naar 

een oplossing die bij de individuele leerling past 
 samen kan werken met collega’s, ouders en andere betrokkenen 
 gedreven is maar ook humor heeft en kan relativeren 
 initiatiefrijk, nuchter en flexibel is 
 in afstemming met een docent de lessen, projecten en begeleiding uitvoert  
 groepen van maximaal 8 leerlingen zelfstandig kan begeleiden 
 een positieve bijdrage kan leveren aan de christelijke identiteit van de school 

Een gedetailleerde functiebeschrijving staat op onze website. 

Functie-eisen 
Ten minste een relevante MBO (4) opleiding bijv. onderwijsassistent. Relevante werkervaring. Kandidaten 
met ervaring als lesassistent techniek genieten de voorkeur. 
 
Wat bieden wij? 

 Een prettige werksfeer in een deskundig, betrokken en hecht team. 
 Op deze functie is de CAO-VO van toepassing. Inschaling is in schaal  6 - 7 en afhankelijk van je 

huidige inschaling en relevante werkervaring. 
 Het betreft een jaarcontract tot 1 augustus 2020 met uitzicht op verlenging bij goed functioneren 

en voldoende formatieruimte. 
 Een prima pakket secundaire voorwaarden en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. 

Meer informatie en solliciteren? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke Haanschoten (033-2458819), locatiedirecteur 
Accent Nijkerk of Jan van Heerikhuize (033 2458819), vestigingsdirecteur Accent Nijkerk & PRO33college 
Amersfoort. Of kijk op https://accentnijkerk.nl.  
Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 7 mei 2019 via vacature@accentnijkerk.nl gericht aan 
dhr. drs. J.T. van Heerikhuize. 

https://accentnijkerk.nl/

