
 

  
Plaatsingsdatum 01-11-2022 
Sluitingsdatum 05-12-2022 
Met ingang van  01-01-2023  
Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op vast 
FTE 0,2 fte  

 
 
Willem van Oranje College 
Het Willem van Oranje College is een school met een christelijke identiteit. We vinden het belangrijk 
dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn binnen ons onderwijs. Met onze eigen talenten, 
interesses, geloofsrichtingen en uiterlijk zijn we allemaal anders, dat maakt ons uniek en waardevol. 
We hebben respect voor elkaar en leren van elkaar, iedereen is welkom. Op het Willem doen we het 
samen! Openheid en waardering zorgen voor een fijn en veilig gevoel op school, dat vinden we 
belangrijk. 
 
De school is gehuisvest in het dorp Wijk en Aalburg. Het is een kleinschalige school waar leerlingen 
leren door te ervaren. We hebben veel mogelijkheden voor praktisch onderwijs. De persoonlijke 
aandacht voor de leerling staat centraal. De school telt ongeveer 520 leerlingen en 75 medewerkers. 
 
Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje College maakt deel uit van Willem van Oranje Scholengroep, met als kernwaarden: 
“Leerlingen zien en hen vol voorbereiden op de toekomst.” 
 
Onze scholengroep verzorgt christelijk onderwijs op acht scholen binnen zowel het basis- als 
voortgezet onderwijs. Een oprecht betrokken scholengroep, die haar leerlingen en werknemers de 
beste kansen biedt voor de toekomst. Een toekomst waarin wij jou en jouw talenten de ruimte geven 
om te stralen. Op de scholen van Willem van Oranje Scholengroep word je gezien! 
 
 
 
 
 
 

ONDERWIJSASSISTENT MOBILITEIT EN 
TRANSPORT  (0,2 FTE) 
Willem van Oranje College Wijk en Aalburg  |  willemvanoranjecollege.nl  
vmbo Techniek | vmbo Zorg & Welzijn | mavo | havo | atheneum 
 
Willem van Oranje College Wijk & Aalburg is op zoek naar een collega met 
ervaring en kennis van autotechniek. 
 
Vind je het leuk om samen met een docent een klas te begeleiden? Werk je graag met 
jongeren en vind jij het leuk om hen de ‘fijne kneepjes van het vak’ te leren? Dit vanuit jouw 
expertise op het gebied van autotechniek? Dan ben jij misschien die enthousiaste 
persoonlijkheid die wij zoeken. Binnen onze afdeling Mobiliteit & Transport (M&T) zijn wij op 
zoek naar een nieuwe collega. Spreekt deze functie jou aan? Lees dan deze vacature. 

  

 



 

Wie zoeken wij: 
• Een enthousiaste collega. 
• Je bent technisch en bij voorkeur heb je ervaring met autotechniek. 
• Je vindt het leuk om VMBO leerlingen te helpen en ondersteunen bij het uitvoeren van auto-

technische en logistieke opdrachten.  
• Bij voorkeur heb je ervaring met het geven van instructie aan een klein groepje leerlingen. 
• Je hebt affiniteit met jongeren. 
• Je hebt kennis van veiligheids-, inspectie- en technische voorschriften. 
• Je beschikt over administratieve vaardigheden. 
• Je bent in het bezit van minimaal een diploma onderwijsassistent of bent bereid een opleiding 

te volgen. 
• Je hebt respect voor de christelijke identiteit van Willem van Oranje Scholengroep.  

 
Wij bieden:   

• Je krijgt een uitdagende baan binnen een christelijke 
organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief.  

• Je krijgt een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract 
(afhankelijk van eventuele formatieruimte). 

• Bijzonder is dat je komt werken bij een organisatie waar elke 
medewerker een TalentenMotivatieAnalyse (TMA) krijgt, zodat 
je inzicht krijgt in je talenten en deze ook kunt inzetten binnen 
je werk. 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en te scholen. 
• Goede arbeidsvoorwaarden binnen de CAO-VO. 
• Inschaling volgens CAO-VO, schaal 5. 
• Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te deel te nemen aan 

ons fietsplan en bedrijfsfitness. 
 
Interesse? 
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 5 
december 2022 te solliciteren. 
Je kunt je cv en je motivatie mailen naar onze HR-adviseur Hiske Dollevoet-
Boogaerdt, vacatures@wvoranje.nl.  
 
Voor inhoudelijke informatie, kun je contact opnemen met Jorina van Tilborg, afdelingsleider 
Techniek. 
 
Contactgegevens 

Naam school Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 
Adres Perzikstraat 7, 4261 KC Wijk en Aalburg 
Contactpersoon Jorina van Tilborg (afdelingsleider Techniek) 

 0416 691722  
 j.k.vantilborg@wvoranje.nl 

 
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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