
 

  
Plaatsingsdatum 24-11-2020 
Sluitingsdatum 08-12-2020 
Met ingang van  Januari 2021 
Dienstverband Regulier tot einde schooljaar met mogelijke verlenging 
FTE 0,5 fte  

 
Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Een oprecht betrokken 
scholengroep, die jonge mensen de beste kansen biedt voor de toekomst. Een onderwijsorganisatie 
die vanuit de protestants-christelijke traditie gelooft en respecteert dat ieder mens uniek is. Dat is 
waar Willem van Oranje Scholengroep voor staat. 
 
De deelnemende scholen hebben ieder hun eigen expertise en bundelen bewust hun krachten: van 
een Daltonschool voor speciaal onderwijs, onderwijs voor hoogbegaafden, een internationale 
schakelklas en een vmbo tot het vwo Cambridge en het gymnasium. 
 
Willem van Oranje College 
Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke school voor vmbo Techniek 
vmbo Zorg & Welzijn, mavo, havo/vwo in Wijk & Aalburg.  
 
Onze school is perfect ingericht op ‘leren door te doen’. We beschikken over veel faciliteiten voor 
praktisch onderwijs, zodat leerlingen in een omgeving die lijkt op de werkpraktijk hun vaardigheden 
leren. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen  horeca-keuken, apparatuur en benodigdheden uit de 
medische wereld en een eigen werkplaats . Ook investeren we veel in goede contacten met lokale 
ondernemers en vinden veel van onze leerlingen dankzij school-stages na het behalen van hun 
diploma’s snel een baan. 
 
Havo- en atheneumleerlingen kunnen voor de eerste jaren terecht in Wijk en Aalburg. Daarna gaan 
ze naar het Willem in Waalwijk. De aansluiting is naadloos: we werken volgens dezelfde methoden 
en soms zelfs met dezelfde docenten. Voor veel leerlingen en hun ouders is de nabijheid een reden 
om de eerste jaren voor het Willem in Wijk en Aalburg te kiezen. 
 
Wie zoeken wij? 

• Je bent een enthousiaste collega. 
• Je hebt affiniteit met jongeren. 
• Je hebt kennis van pedagogische principes en bent breed inzetbaar. 

VACATURE ONDERWIJSASSISTENT (0,5 FTE) 
Willem van Oranje College Wijk & Aalburg is op zoek naar 
onderwijsassistent Zorg en Welzijn. 
 
Vind jij het leuk om met jongeren te werken en deel uit te maken van hun ontwikkeling naar 
jongvolwassenen? Vind je het daarnaast leuk om samen met een docent een klas te begeleiden?  
Dan ben jij misschien die enthousiaste persoonlijkheid die wij zoeken. Binnen onze afdeling Zorg  
en Welzijn zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. Spreekt deze functie jou aan? Lees dan deze 
vacature aandachtig door … 

 



 

• Je hebt kennis van de praktijk van de vakken binnen zorg en welzijn en je vindt het leuk een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen het team Zorg en Welzijn. 

• Je hebt een brede belangstelling op het gebied van voedingsbereiding. 
• Je kan optreden als gastvrouw/gastheer in ons eigen restaurant waarbij je een 

begeleidende en stimulerende rol hebt naar de leerlingen. 
• Je hebt kennis van veiligheids-, inspectie- en technische voorschriften. 
• Je hebt inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling. 
• Je beschikt over administratieve vaardigheden. 
• Je bent in het bezit van minimaal een diploma onderwijsassistent. 
• Je hebt respect voor de christelijke identiteit van Willem van Oranje Scholengroep.  

Wat bieden wij?  
• Een dienstverband, in eerste instantie tot einde schooljaar, met een mogelijke verlenging.  
• Dienstverband voor 0,5 fte. 
• Inschaling volgens cao vo (schaal 5). 
• Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 
• Een TMA (Talenten Motivatie Analyse) kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? 
Reageer uiterlijk voor 8 december 2020. Je kunt je motivatie en CV sturen per e-mail naar Maya 
Louwerse via wijk-secretariaat@wvoranje.nl sturen. Voor meer informatie, kun je contact opnemen 
met de heer Jan Willem Westland, teamleider. Hij is bereikbaar via j.w.westland@wvoranje.nl of via 
0416 691722 - www.het-willem.nl. 
 
De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Hierbij hebben interne kandidaten voorrang op 
de benoeming.  
 
Contactgegevens 
 

Naam school Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 
Adres Perzikstraat 7, 4261 KC  Wijk & Aalburg 
Contactpersoon Jan Willem Westland (Teamleider) 

 0416 691722 
 j.w.westland@wvoranje.nl 
 www.het-willem.nl 

 
 
 

Talent en Ontwikkeling
Wij hebben oog voor talent! 
 
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'.  
Het versterken van datgene waar je (in de basis) goed in bent.  
Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent.  
We bieden je uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd  
op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf naar boven te halen! 
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