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Pro College regio Nijmegen zoekt jou!!!!! 
 
Wil jij een bijdrage leveren aan één van de mooiste onderwijsvormen, namelijk het 
praktijkonderwijs? 
 
Pro College regio Nijmegen heeft in totaal 4 scholen in Bemmel, Wijchen, Nijmegen en 
Boxmeer. Wij begeleiden elke leerling naar werk en/of inkomen om ze zo een bestaan op 
te kunnen laten bouwen in onze samenleving. Ons onderwijs sluit optimaal aan op de 
arbeidsmarkt. We werken vanuit een veilige leeromgeving met goede docenten en 
eigentijdse schoolgebouwen. Onze leerlingen leren vooral door te doen, praktijkgericht 
dus. Wil en kun jij daar een bijdrage aan leveren, reageer dan op één van onze vacatures. 
 
Met ingang van 1 oktober 2019 zijn wij op zoek naar goede collega’s voor onze scholen in 
Bemmel, Nijmegen en Wijchen. We zien je CV en motivatie graag tegemoet. Dit kan door 
uiterlijk tot en met 23 september a.s. te mailen naar: annie.reijers@procollege.nl . 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 24 september en op donderdag 
26 september. 
 

Wij zijn op zoek naar Onderwijsassistenten  

Pro College Nijmegen - 1,1 FTE 
Affiniteit/ervaring met praktijkvakken, lichamelijke opvoeding en algemeen vormende 
vakken is een pré. 

Pro College Bemmel  - 0,4 FTE 
Affiniteit/ervaring met het praktijkvak groen en interne stage is een pré. 
 

Pro College Bemmel  - 0,8 FTE 
Deze functie is vacant tot januari 2020. Affiniteit/ervaring met het begeleiden van individuen 
en kleine groepjes met een specifieke ondersteuningsbehoefte is een pré. 

Pro College Wijchen  - 0,5 FTE 

Affiniteit/ervaring met het begeleiden van individuen en kleine groepjes met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte is een pré. 

Aantal uren is bespreekbaar. 
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Wij verwachten van jou als onze collega dat je:                          
• beschikt over een diploma Onderwijsassistent of SPW niveau 4; 
• pedagogisch en didactisch in voldoende mate onderlegd bent en reflecteert op je handelen; 
• in staat bent om een veilig en stimulerend leef- en leerklimaat neer te zetten; 
• open staat voor begeleiding en samenwerking met je collega’s; 
• stevig in je schoenen staat en kalm blijft;  
• daadkrachtig en energiek bent met hart voor leerlingen en onderwijs; 
• in staat bent om complexe situaties te relativeren en te analyseren. Daarbij kun je goed 

kijken naar je eigen invloed op de gebeurtenissen; 
• een proactieve houding hebt en goede communicatie richting derden; 
• het werken met leerlingen op een praktijkschool ziet als een persoonlijke uitdaging. 

 
Wij zoeken een collega met de volgende competenties: 

• oplossingsgericht 
• innovatief 
• daadkrachtig 
• flexibel 
• stressbestendig 
• positief 

Wij bieden jou: 
• een ambitieuze en lerende organisatie, waar opbrengstgericht gewerkt wordt; 
• een tijdelijke aanstelling en bij goed functioneren de mogelijkheid tot een vaste benoeming; 
• afhankelijk van de huidige aanstelling is detachering mogelijk; 
• inschaling CAO VO schaal 5. 

 
 

 


