
 
 
 
 
PRO Dokkum is een school voor Praktijkonderwijs. Dit is een vorm van Voortgezet Onderwijs die 
bedoeld is voor leerlingen die baat hebben bij praktisch leren.  
Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op 
een plaats binnen de (regionale) arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden naar 
opleidingen op onder andere assisterend niveau.  
Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar, voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische 
en orthodidactische benadering nodig is. 
Doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een plaats op de regionale arbeidsmarkt en 
voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de samenleving.  
(uitgebreide informatie is te vinden op de website van de school: www.prodokkum.nl onder 
‘Onderwijsaanbod’)  
 
 

PRO Dokkum is per direct op zoek naar een:  
 

Onderwijsassistent (0,7-0,8 fte) M/V 
 

(Het betreft een regulier tijdelijke aanstelling voor de duur van het schooljaar 2021-2022, met 
uitzicht op nog 1 schooljaar jaar tijdelijk bij goed functioneren) 

 
 

Functiebeschrijving 
De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de (praktijk)lessen van groeps- en/of 
vakleraren. De onderwijsassistent is verbonden aan een of meer afdelingsteams. De 
onderwijsassistent begeleidt individuele en kleine groepen leerlingen bij de (praktijk)lessen, 
vervaardigt en verricht assisterende werkzaamheden. De onderwijsassistent verricht beheers- en 
administratieve werkzaamheden in het kader van het leerlingvolgsysteem en randvoorwaarden, te 
weten lokaal en gereedschap. De onderwijsassistent participeert op verzoek in leerlingbesprekingen 
en contacten met ouders.  
 

 
Wij vragen: 
 

 een relevante afgeronde (mbo) opleiding, bij voorkeur onderwijsassistent of SPW; 

 pedagogisch onderlegd; 

 leerlinggericht en communicatief vaardig; 

 een geduldige en flexibele opstelling; 

 een professional die voorbeeldgedrag laat zien; 

 vaardigheid in samenwerken; 

 vaardigheid in het begeleiden van leerlingen tijdens de (praktijk)vakken. 
 

 
Wij bieden: 
 

 een tijdelijke aanstelling voor de duur van max. 2 jaar; 

 een betrekkingsomvang van 0,7–0,8 fte; 

 Schaal 5 max. trede 12 € 2.659,- (conform CAO VO). 
 
 

Wil je nadere informatie, neem dan contact op met: dhr. B. van Kammen, directeur,  
telnr. 0519-294137 of via info@prodokkum.nl.  

 
Heb je serieuze belangstelling, stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. naar PRO Dokkum 

Bestuursbureau,  
t.a.v. Annie Bos, Email: bsa@dockinga.nl. 

 
 

Je brief moet uiterlijk 17 oktober a.s. ontvangen zijn. 
 

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

http://www.prodokkum.nl/
mailto:bsa@dockinga.nl

