
 

Vacature: Onderwijsassistent ‘groen’, PRO Emmen,  0,40 FTE 

 

 

PRO Emmen zoekt per 1 januari 2022, een onderwijsassistent voor het vak ‘groen’. De lessen groen worden 
gegeven aan heterogene groepen leerlingen van voornamelijk leerjaar 2 en 3, die praktijkonderwijs volgen.  
De werkdagen zijn op maandag en dinsdag.  
 
Algemene informatie over de school 

Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o., PRO Emmen, is een school voor praktijkonderwijs en is een zelfstandige 
stichting. De school verzorgt het onderwijs voor ca. 400 leerlingen. Totaal werken er 72 collega’s, 58 fte. 
Wij zoeken met ingang van 1 januari 2022 een bevoegde onderwijsassistent voor het vak groen in leerjaar 2 en 3. Wij 
nodigen je uit om te solliciteren wanneer je volgens de wet BIO bevoegd bent om binnen het praktijkonderwijs te 
assisteren. Heb je een mbo 4-diploma, affiniteit met praktijkonderwijs en met name het vak ‘groen’, dan nodigen we 
je van harte uit om te solliciteren.  
Vóór 1 januari is er de mogelijkheid om kennis te maken met de docenten en assistenten van het vak groen en 
informatie te delen. 
 
Salariëring en termijn 
De salariëring is conform de functie in schaal 5. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke aanstelling tot 31-07-2022, met 
de mogelijkheid, middels tussenevaluaties, op een aansluitende tijdelijke aanstelling van 01-08-2022 t/m 31-07-2023. 
 
Aanleiding voor deze vacature (NPO -gelden) 
Alle tot PRO Emmen toegelaten leerlingen zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs. 
Zie voor meer informatie hierover www.praktijkonderwijs.nl/over-pro.  
Door de coronaperiode ziet PRO Emmen t.a.v. het vak groen, dat met name de leerlingen uit leerjaar 2 en 3 in het 
voorgaande leerjaar een achterstand op hebben gelopen in praktische onderdelen uit de leerlijn. Door het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) worden scholen in staat gesteld om achterstanden die zijn opgelopen door de pandemie, 
in twee jaar tijd weg te werken.  
Je staat er als onderwijsassistent bij het vak groen niet alleen voor. Je mag rekenen op de ondersteuning van het 
vakteam ‘groen’, dat bestaat uit twee docenten en een assistent. Jouw werk zal voornamelijk bestaan uit het werken 
met kleinere groepen leerlingen die met name levensecht moeten leren in de (nabije) omgeving van de school.   
 
Wij zoeken een collega die: 
•  goed kan samenwerken in een team en daarbij het belang van de PRO- leerling centraal kan stellen; 
•  proactief werkt;  
•  kan handelen naar onze vijf kernwaarden: meesterschap, verrassend, strijdbaar, zelf doen en 
 eigen weg; 
•  affiniteit heeft met het vak groen en graag buiten werkt. 
 
Procedure: 
• Wil je nadere informatie ontvangen over deze vacature en procedure, dan kun je vanaf maandag 8 november 

contact opnemen met Christiaan Roelfes, docent ‘groen’, tel. 0591-613310. 
•  Wil je stukken ontvangen ter voorbereiding en om meer te weten van het onderwijs binnen PRO Emmen, dan kun 

je documenten opvragen via info@pro-emmen.nl. 
•  De sollicitatiebrief en je curriculum vitae kun je mailen naar info@pro-emmen.nl . 
•  De sluitingsdatum voor het versturen van je sollicitatiebrief en curriculum vitae is 18 november 2021. 
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