
 

 
Kottenpark is met ingang van 26 augustus op zoek naar een: 

 

Technisch onderwijsassistent  (richting werktuigbouw en/of  

elektrotechniek) het gaat in eerste instantie om ziektevervanging.(0,8 fte) 
 

 

 

Ben je… 
 

● een enthousiaste TOA en/ of heb je interesse om een TOA te worden op het gebied van 
natuurkunde…..dan zoeken we jou! 

● iemand die goed overlegt met docenten en andere TOA’s  

● een TOA die in staat is om leerlingen te stimuleren tot zelfredzaamheid 

● stressbestendig, pro-actief, flexibel en in staat tot goed samenwerken 

● accuraat en ict-vaardig 

 

 
Heb je… 

 

● hart en oog voor leerlingen 

● een MTS opleiding elektrotechniek of een vergelijkbare technische opleiding dan wel een TOA opleiding 
die hier ook aan voldoet 

● een EHBO en BHV diploma of ben je bereid cursus hiervoor te volgen 

● interesse in natuurkunde als schoolvak 

 

Dan ga je… 

 
● leerlingen helder instrueren en coachen tijdens practica,  

● theorie en praktijktheorie van de vakken waaraan lesondersteuning wordt gegeven geven 

● aan leerlingen over brengen dat ze fouten mogen maken en dat ze van hun fouten kunnen leren  

 

 

 

  



 

Je nieuwe werkomgeving 
 

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor praktijkonderwijs, internationale 

schakelklassen,  vmbo, havo, atheneum en gymnasium met zo’n 3.400 leerlingen. Openbaar onderwijs betekent 

bij ons niet alleen dat iedereen welkom is, ook dat iedereen evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier 

wordt behandeld. Of je als leerling nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je 

groeien en ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Samen met jou willen wij het verschil maken en werken aan 

het ‘later’ van onze leerlingen! 
 

Kottenpark 
 

Kottenpark is een school voor havo, atheneum en gymnasium en zij werkt samen met allerlei instituten in binnen- 

en buitenland. Onze focus ligt op wetenschap en cultuur. Er is een geprofileerd gymnasium vanaf de brugklas, 

een bèta-profilering met aandacht voor exacte vakken. Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in ons 

rooster. Kottenpark is daarnaast een cultuurprofielschool waar je als leerling op actieve en boeiende manier 

kennis maakt met kunst en cultuur. 
 

Wat bieden wij? 
 

Een aanstelling als technisch onderwijsassistent. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, schaal 7 

maximaal € 2986,- bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag én een 

eindejaarsuitkering.  
 

Enthousiast geworden? 
 

Je kunt je sollicitatie mailen naar pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie Lansink.  

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met Jan Volbers, directeur Kottenpark, via telefoonnummer (053) 4821200. Van 

17 juli t/m 20 augustus zijn wij wegens vakantie gesloten. 

mailto:pz@hetstedelijk.nl

