
Het DevelsteinCollege is een christelijke school voor 
gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k en 
vmbo-b. Op twee vestigingen verzorgen onze 
medewerkers 'meesterlijk' onderwijs voor circa  
1.900 leerlingen. Ons onderwijs is kansrijk en 
stimulerend, respectvol en met veel aandacht voor 
leerlingen.

Samen met collega's werkt u aan de duurzame 
ontwikkeling van uw meester schap. We ondersteunen 
uw ontwikkeling: 
-  in het Develsteincentrum voor Ontwikkeling en 

Coaching
-  met een uitgebreid introductie- en begeleidings-

programma 
- met een ruime tegemoetkoming in studiekosten.

We waarderen verschillen, zowel van onze leer lingen 
als van onze medewerkers, bijvoorbeeld door 
differentiatie in beloning en arbeidsvoorwaarden. 

Meer weten?
www.develsteincollege.nl

Word jij onze nieuwe collega? Loket Zwijndrechtse Waard is op zoek naar een 

Onderwijsassistent techniek 30 uur 

 met metaalachtergrond

In Loket Zwijndrechtse Waard kunnen leerlingen terecht voor alle vormen van 

beroepsgericht onderwijs, zowel praktijkonderwijs maar ook de combinatie van 

praktijk en theorie in het vmbo en het mbo. In dit moderne gebouw werken we 

met de nieuwste technieken in samenwerking met het bedrijfsleven. We 

ontdekken talenten door doen, werken en leren in en om de school met de 

modernste apparatuur. Als nieuwe collega werk je samen in een ambitieus team 

waar moderne technieken, maar ook oudere ambachten aan bod komen.

Je taken:

- met docenten mede voorbereiden van de lessen op het techniekplein;

- opzetten en uitvoeren van de practica en assisteren tijdens de lessen techniek;

- geven van individuele uitleg aan leerlingen;

- assisteren bij de begeleiding van werkstukken en opdrachten.

Functie eisen: 

- je hebt minimaal een mbo3 werk- en denkniveau, of je beschikt over een   

 relevante opleiding;

- je hebt kennis van alle regels en de nieuwste ontwikkelingen;

- je beschikt over pedagogische vaardigheden en je kunt omgaan met leerlingen  

 van 11 tot 15 jaar;

- je beschikt over goede contactuele eigenschappen;

- ervaring als TOA Techniek is een pré.

We verwachten van onze medewerkers dat zij uit persoonlijke overtuiging een 

bijdrage leveren aan de identiteit van de school.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


