
 
 
 

Leerwerkplek vacatures Onderwijsassistent Vrijeschool - 
Overzicht 23 november 2020 

 
 

 
 

 

 

 

Vacature lesassistent Marecollege 
Het Marecollege in Leiden is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs. Wij werken vanuit een 

antroposofisch mensbeeld. Dit betekent dat wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van 

denken, voelen en willen door het aanbieden van cognitieve, kunstzinnige en ambachtelijke vakken. 

De 650 leerlingen komen uit Leiden en de omgeving van Leiden naar onze school vanwege de 

prettige en rustige sfeer, de intensieve leerlingbegeleiding, de kleinschaligheid en de goede 

onderwijsresultaten. De school vormt samen met het Rudolf Steiner College te Rotterdam en de Vrije 

school Den Haag de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland . Wij bieden u een prettige 

werksfeer, waarin collegialiteit, ondersteuning en ontplooiing centraal staan 

 

Over jou 

Wij bieden per 21 januari 2021 een leerwerkplek aan een BBL-student Onderwijsassistent Vrijeschool 

voor 16-20 uur per week (verdeeld over 3-4 dagen). Je krijgt les aan de School voor 

Onderwijsassistenten Vrijeschool in Utrecht. 

Onze voorkeur gaat uit naar een ambitieuze BBL-student die zich graag wil ontwikkelen in het 

professioneel ondersteunen van de leerkracht. Je verricht voor diverse klassen werkzaamheden op 

het gebied van onderwijsinhoud en leerlingbegeleiding. Je ondersteunt leerlingen waar nodig tijdens 

de lessen, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en verricht 

overige werkzaamheden die verband houden met de functie. 

 

Wij zoeken 

- Een kandidaat in het bezit van een vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo 

theoretische leerweg of havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of diploma 

basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep. 

Beschikbaarheid in elk geval op maandag, dinsdag en/of woensdag tussen 08:30 en 15:40 uur. 

- Affiniteit met het vrijeschoolonderwijs. 

- Communicatief vaardig naar kinderen, ouders en collega’s. 



- Punctualiteit in administratie voeren. 

 

Wij bieden 

- Een uitdagende leerwerkplek met de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot Onderwijsassistent 

Vrijeschool (mbo 4). 

- Een 2-jarig BBL-contract met hierna de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. 

- Volop ruimte voor het ontwikkelen van talenten. 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens cao VO met aantrekkelijke voorwaarden zoals scholing, 

doorgroeimogelijkheden en een passend taakplaatje waarin balans voor werk en privé is. 

- Een begeleidingsprogramma tot complete integratie binnen de school. 

 

Wil je meer informatie over de vacature dan kan je bellen met Sander Roodink  op tel.nr. 071 

5227333  

Meer informatie over de BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool is te vinden op https://school-

vak.nl/onderwijsassistenten-vrijeschool/. Voor inhoudelijke vragen over de opleiding kun je contact 

opnemen met Roel Notten, coördinator binnen de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool, tel. 

06-34836386 en e-mail info@school-vak.nl.  

 

Reageren 

Jouw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag vóór 16 december gericht aan: Marecollege t.a.v. 

Linda Wiekhart In te sturen naar wiekhart@marecollege.nl 

 
Zeister Vrijeschool (Zeist) 
2 BBL-leerwerkplekken beschikbaar 
Contactpersoon: Heleen Steinbuch (HR-adviseur): tel. 030 - 6920777 
 
Vrijeschool De Vuurvogel (Driebergen) 
1 BBL-leerwerkplek beschikbaar 
Contactpersoon: Sonja Helling (schoolleider): tel. 0343 - 513856 & E. 
schoolleider@devuurvogeldriebergen.nl  
 
Vrije School Den Haag (Voortgezet Onderwijs) 
1 BBL-leerwerkplek & 1 stageplek beschikbaar 
Contactpersoon: Rob van der Meijden: tel. 070 - 3244300 & E. 
r.van.der.meijden@vsdenhaag.nl  
 
Vrijeschool Helianthus (Heerlen) 
1 stageplek beschikbaar 
Contactpersoon: Maud Nolet (schoolleider): tel. 045 - 5729236 
 
Vrije Basisschool De Zilverlinde (Roosendaal) 
1 stageplek beschikbaar 
Contactpersoon: Edith Jansen (schoolleider): tel. 016 - 5560377 
 
Vrijeschool De Strijene (Oosterhout) 
1 stageplek beschikbaar  
Contactpersoon: Angelina Broos (schoolleider): tel. 0162 - 456533 
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Vrije Basisschool De Zevenster (Uden) 
1 stageplek beschikbaar 
Contactpersoon: François van der Sanden (schoolleider): tel. 041 - 3332911  
 
 
Rudolf Steiner Educare, Vrijeschool (Venlo)  
1 stageplek beschikbaar  
Contactpersoon: Annie Storm (Annie Storm): tel. 077 - 3543587 
 
Parcival Vrijeschool (Arnhem) 
1 stageplek beschikbaar 
Contactpersoon: Hannes van Soest (schoolleider): tel. 026 - 3213174 & E. 
directie@parcivalschool.nl  
 
Meander Vrijeschool voor Basisonderwijs (Nijmegen) 
2 stageplekken beschikbaar 
Contactpersoon: Sven van Reem (Onderwijsassistent Kleuterbouw & Stage Coördinator): tel. 
06 - 44964250 & s.vanreem@vsmeander.nl  
 
Vrijeschool De Kaap / Young Business School (Rotterdam) 
1 stageplek beschikbaar 
Contactpersoon: Mary Mourik (teamleider): tel. 010 - 429 34 88 & E. MMourik@lmc-vo.nl  
 
Vrijeschool De Zwaneridder (Wageningen) 
1 stageplek beschikbaar  
Contactpersoon Ilja van Geel (schoolleider): tel. 031 - 7412027 
 
Vrijeschool Kleverpark (Haarlem) 
1 stageplek beschikbaar bij de kleuters  
Contactpersoon: Lia Visser (directeur): tel. 023 - 202 32 35      

Vrijeschool De Sterrenzanger (Oudorp)  
1 stageplek beschikbaar bij de kleuters beschikbaar  
Contactpersoon: Mieke Tolkamp (directeur): tel. 072 - 515 8418 

Vrijeschool De Toermalijn (Hillegom) 

1 stageplek beschikbaar bij klas 5/6  

Contactpersoon: Jacoline Wiskerke (directeur): tel. 0252 - 524899 & directie@de-

toermalijn.nl   

 

Vrijeschool De Vijfster (Apeldoorn) 

1 stageplek beschikbaar  

Contactpersoon: Angelique Schilstra-Lievers (Intern begeleider klas 1 t/m 6): tel. 055 – 

3559010 & E. ib@vrijeschoolapeldoorn.nl. Werkdagen maandag, woensdag & donderdag 
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