
Vacature Onderwijs Assistent(e) 
NTC School De Oranje Leeuw te Düsseldorf is per direct op zoek naar een on-
derwijs assistent(e) voor 3 uur per week. 
  
Algemene informatie  
De Oranje Leeuw verzorgt Nederlands taal- en cultuur (NTC) onderwijs aan Neder-
landstalige leerlingen tussen de 4 en 14 jaar oud in het primair onderwijs. Dit onder-
wijs is gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland of Vlaan-
deren en de instroom in het onderwijs aldaar. De ontwikkeling van de leerling op het 
niveau zoals dat in Nederland vereist is, staat hierbij voorop. 
Naast de lessen in de Nederlandse taal, maakt de Nederlandse cultuur deel uit van 
ons onderwijsaanbod. 
De Nederlandse School Düsseldorf is een Nederlandse Stichting die is aangesloten 
bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland. Dit betekent dat wij hetzelfde 
taalonderwijs geven als in Nederland gegeven wordt. 

Het onderwijs vindt plaats op donderdagmiddagen van 16 tot 19 uur op de Interna-
tionale school van Düsselddorf (ISD). 

Functie 
De functie van de onderwijs assistent(e) basisonderwijs omvat o.a. het volgende:  
1. Het ondersteunen en begeleiden van leerlingen 
2. Het assisteren van de leerkracht 
3. Het uitvoeren van verzorgende taken in de klas (naar toilet gaan met de kleuters, 
boeken uitlenen uit de bieb, materialen klaarzetten en opruimen) 

Doordat we met combinatieklassen werken, is het moeilijk voor ons om alle kinderen 
de aandacht te geven, die we zouden willen. Een onderwijsassistent kan taken over-
nemen van de leerkracht en met een klein groepje aan het werk gaan.  

Profiel  
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die; 
Bij voorkeur ervaring heeft in het begeleiden van jongeren in het onderwijs; 
Breed inzetbaar is en makkelijk kan schakelen; 
Zelfstandig kan werken en besluitvaardig is;  
Een goede teamspeler is;  
Hart voor het werk en de leerlingen heeft; 
In een internationale omgeving wil werken;  
Daarom tevens kan communiceren in het Engels. 

Interesse!? 
Belangstellenden voor deze functie kunnen per mail, bestuur@deoranjeleeuw.de, 
contact opnemen met het bestuur van de school. 

Aanvullende informatie is te vinden op onze website www.deoranjeleeuw.de 
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