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Vacature onderwijsassistent 1-3 uur per week in Köln-Poll 

Ter uitbreiding van ons onderwijsteam zoeken we per direkt een onderwijsassistent voor de 

Nederlandse School Keulen, in deeltijd voor 1 tot 3 uur per week. 

De Nederlandse School Keulen verzorgt onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan kinderen in 

de basisschoolleeftijd, van groep 1 tot 8. De lessen vinden wekelijks plaats op woensdagmiddag in 

Keulen, waar we gebruik maken van de klaslokalen van een duitse basisschool in het stadsdeel Köln-

Poll. Het aantal leerlingen ligt op dit moment rond 30, voor wie Nederlands soms de eerste, maar 

vaak ook de tweede taal is. Meer informatie over de school kunj je vinden op 

http://www.nederlandseschoolkeulen.de 

Functie 

Als onderwijsassistent ondersteun je de ervaren leerkracht tijdens de les. In samenwerking met de 

leerkracht neem je bijvoorbeeld volgende taken over: 

 Het begeleiden van opdrachten van kinderen 

 Een klein groepje begeleiden 

 Leesbegeleiding, verbeterwerk, 

 Het zorgen voor een plezierige, veilige en motiverende leeromgeving in de klas; 

 Het actief deelnemen aan bijzondere schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de 

sinterklaasviering. 

Profiel 

We zoeken een enthousiaste assistent/assistente, die graag met kinderen wil werken binnen het 

kader van het onderwijs. Uiteraard beschik je over een uitstekende kennis van de nederlandse taal, 

zowel mondelijk als schriftelijk.  

Het bezit van een onderwijsbevoegdheid of andere kwalificaties ist niet noodzakelijk. Als assistent 

krijg je de mogelijk aangeboden, kennis en ervaring in het onderwijs te gaan opbouwen! 

Aanbod 

De vacature betreft een part-time functie van 1 tot 3 uur per week. De functie wordt aangeboden op 

basis van de duitse “Übungspauschale” van 12 € / uur. Reiskosten worden vergoed.   

Sollicitatieprocedure 

Heb je interesse in het werken in een enthousiast onderwijsteam van drie leerkrachten en één tot 

twee assistenten, en met fantastische leerlingen in de Duitse stad Keulen, stuur dan een mail met je 

CV en motivatiebrief  naar Lucienne Laven via info@nederlandseschoolkeulen.de  

http://www.nederlandseschoolkeulen.de/

