
 

Vacature  

 

De Mondia Scholengroep zoekt voor haar locatie Nehalennia Breeweg een: 

Vrijwilliger onderwijsassistent Technasium 

voor ondersteuning van de lessen Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 

 

Als een havo- of vwo-leerling kiest voor het Technasium dan werk hij/zij in teamverband 

projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Vanaf de brugklas tot en 

met het (school)examen. Doordat de leerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende 

sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, kunnen zij later 

een weloverwogen studiekeuze maken. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen de 

leerlingen competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Zoals 

creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, 

projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die affiniteit heeft met de doelgroep en in staat is om 

aanvullende begeleiding te bieden gedurende de verschillende (bèta)technische opdrachten 

op de afdeling technasium van Nehalennia (locatie Breeweg). 

 

 

Werkzaamheden van de vrijwilliger onderwijsassistent Technasium zijn onder andere: 

 Ondersteuning van leerlingen bij het maken van praktijkopdrachten;                               

 Ondersteuning bij de uitvoering van diverse technische opdrachten; 

 Ondersteuning van het onderwijzend personeel m.b.t. (aanvullend) toezicht; 

 Ondersteuning van het onderwijzend personeel m.b.t. voorbereidend en afsluitende 

werkzaamheden in de ‘technasiumwerkplaatsen’. 

 

Wat bieden wij? 

 Een plezierige werksfeer; 

 Een vrijwilligersvergoeding;  

 Een werkomgeving waar je betrokken bent bij de school, leerlingen en docenten.  

 

Wat verwachten wij? 

 Een leerlinggerichte houding;  

 (Beta)technische vaardigheden (pré); 

 Een verklaring van goed gedrag (kosten worden vergoed); 

 Beschikbaar voor minimaal twee dagdelen per week; 

 Een start met ingang van het volgende schooljaar (of eerder in onderling overleg). 

 



Heb je interesse? 

Voor vragen of om een afspraak te maken om eens langs te komen, kun je contact opnemen 

met Marco de Veen, personeelsfunctionaris, T:0118-479400, E: m.deveen@mondia.nl. 

Uiteraard kun je ook gelijk solliciteren door een motivatie en CV toe te sturen naar: 

sollicitatie@mondia.nl.  

Wij ontvangen eventuele sollicitaties graag uiterlijk op zondag 28 juni 2020. 
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