
Maurick College 
 
Het Maurick College te Vught is een innovatieve school voor vmbo, havo, atheneum en 
gymnasium. De school heeft circa 2200 leerlingen en 180 personeelsleden. De leerlingen 
worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en 
kunde staat de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het 
Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen. 

Kom jij ons TOA team versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een creatieve en 
handige technisch onderwijsassistent Science die mee komt helpen met de uitvoering 
van practica. Omdat het hierbij gaat om een allround assistent, vragen wij van je dat je  
kennis hebt van de vakken Scheikunde, Natuurkunde en Biologie. Wij willen als school 
dat meer leerlingen voor science kiezen. Jouw betrokkenheid en pro-activiteit dragen 
daar zeker aan bij. Wil jij jouw enthousiasme met betrekking tot Science overbrengen op 
deze leerlingen, dan zijn we mogelijk op zoek naar jou! 

Je herkent je in de woorden: 

Sociaal – creatief – flexibel – organisatorisch – pro-actief – teamspeler 

De werkzaamheden zijn o.a.: 

• assisteren tijdens practica en het zelfstandig begeleiden van kleine groepjes 
leerlingen tijdens de daltonuren; 

• geven van demo lessen; 
• verbeteren en ontwikkelen van practica; 
• schrijven van voorschriften; 
• klaarzetten en opruimen van practica; 
• toezien op het naleven van de veiligheidsregels; 
• beheer van chemicaliën; 
• verrichten (kleine) reparaties aan apparatuur; 
• zorg dragen voor materialen, gereedschappen en apparaten; 
• voorraadbeheer. 

Kennis en ervaring 

• een relevante opleiding heeft (technisch onderwijsassistent, HLO of verwante 
opleiding); 

• affiniteit heeft met bovenbouw Scheikunde, Natuurkunde en Biologie; 
• kennis heeft van chemicaliënopslag en -apparatuur; 
• een teamspeler is; 
• goede contactuele eigenschappen heeft, zowel mondeling als schriftelijk; 
• affiniteit heeft met leerlingen in de leeftijd van 11-18 jaar; 
• graag kennis op het gebied van Science wil overdragen en wil inzetten; 
• handig is met klussen; 
• zich wil blijven ontwikkelen; 
• in bezit is van een BHV-diploma of bereidt is dit te halen. 

Wij bieden 

• een prettige, collegiale en uitdagende werkomgeving waar op basis van 
vertrouwen wordt gewerkt; 

• een bruisende school die altijd in ontwikkeling is; 



• volop ruimte voor creativiteit en initiatieven; 
• aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de filosofie van de school; 
• waardering in schaal 6 (max. € 2.785,- bij 1,0 fte); 
• betrekkingsomvang is 0,8 fte tot 1,0 fte; 
• het betreft hier een tijdelijk dienstverband met zicht op een vast dienstverband; 
• ingangsdatum is in overleg. 

 
Uw brief en CV kunt u richten aan onze rector, de heer dr. B.J.L. van den Anker MBA, 
Postbus 2040, 5260 CA Vught. U kunt uitsluitend solliciteren via https://vacatures.omo.nl. 
Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u terecht bij de heer P. Vleer, 
ambtelijk secretaris van de directie. Wij vragen u uw reactie uiterlijk 20 oktober 2021 in 
ons bezit te laten zijn.  
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


