
 
Vacature Docent LB Technisch Oogheelkundig Assistent – DHTA – 

0,4-0,6 fte 

Cluster 
Dutch HealthTec Academy (DHTA) 

Functie 
Docent LB Technisch Oogheelkundig Assistent 
Werklocatie 
St. Laurensdreef - Utrecht 
Betrekkingsomvang 
0,4-0,6 fte 
Dienstverband 

Tijdelijk contract van een jaar vanaf de start van het schooljaar 2018-2019 
Sluitingsdatum vacature 
2 juli 2018 

MBO Amersfoort staat voor toegankelijk, ondernemend en vakkundig onderwijs. Werken 
bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de 
beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze 
studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, 
betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en 
werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede 
afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij 
over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- 
een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) 
met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. 

De Dutch HealthTec Academy leidt studenten op voor een carrière in de optiek. In een 
inspirerende bedrijfs- en leeromgeving ontplooien zij zich tot pure vakmensen (of: 
arbeidskrachten, medewerkers). Als docent Technisch Oogheelkundig Assistent bouw je 
mee aan de toekomst van onze studenten en aan het onderwijs van MBO Amersfoort. 

 

Contactpersoon voor sollicitatie & informatie over deze vacature 

Naam: De heer Ron Ides 
Telefoonnummer:030 – 630 35 55 
E-mail: info@dhta.nl 
 

Wat ga je doen? 

1. Je verzorgt de theorie- en praktijklessen en begeleidt de studenten bij 
praktijksituaties. 

2. Je instrueert studenten over beroepsvaardigheden. 
3. Je geeft ze structuur en feedback over inzet, houding en gedrag. 
4. Je stelt instructiemateriaal, readers, voorschriften en ander onderwijsmateriaal 

samen. 
5. Je werkt mee aan projecten, evenementen, open avonden, voorlichtingsactiviteiten 

en andere activiteiten. 
6. Je maakt gebruik van moderne onderwijshulpmiddelen en digitale onderwijstools. 

 

mailto:info@dhta.nl
https://www.mboamersfoort.nl/


Wat vragen wij van jou? 

1. Je hebt een relevante onderwijsbevoegdheid of relevante HBO-opleiding met een 
pedagogische didactische bekwaamheid. 

2. Je hebt praktijk- en werkervaring als Technisch oogheelkundig assistent. 
3. Je hebt een mbo diploma Technisch Oogheelkundig Assistent of een HBO diploma 

Optometrie. 
4. Je hebt een brede achtergrond in en bent deskundig op een specifiek vakgebied 

binnen (sector/branche). 
5. Je hebt een hbo werk- en denkniveau. 

6. Je kunt goed uit de voeten met Word, Excel en PowerPoint, ervaring met Prezi is een 
pré. 

7. Je kunt goed organiseren en plannen. 

 

Hoe ben jij als docent? 

1. Je bent ondernemend, creatief en denkt out-of-the-box. 
2. Je hebt humor en kunt goed relativeren. 
3. Je bent geïnteresseerd in de student als mens en staat ervoor open om van de 

student te leren. 
4. Je ontdekt graag nieuwe wegen en werkt continu aan je eigen professionele 

ontwikkeling. 

5. Je gaat flexibel om met verrassende situaties. 
6. Je boeit je studenten met eigen praktijkverhalen en vertelt bevlogen over je vak. Je 

weet je enthousiasme over te brengen op studenten. 
7. Je bent goed in het aanbrengen van structuur en trekt duidelijke grenzen. 
8. Je bent scherp, alert en hebt een uitstekend analytisch vermogen. 
9. Je bent dienstverlenend ingesteld en denkt klantgericht, zowel intern als extern. 
10. Je kunt goed samenwerken. 

 

Hoe zien wij de student? 

1. Studentenparticipatie vinden we erg belangrijk. De inbreng en ideeën van studenten 
zijn voor ons goud waard. 

2. We willen graag dat onze studenten succes hebben: in hun werk, op persoonlijk 
gebied en op school. 

3. We vinden het belangrijk dat onze studenten goed samenwerken met docenten en 
medestudenten. 

4. Wij zien de student (gemiddelde leeftijd: 29) als een collega en vakbroeder of –
zuster. 

 

Wat bieden wij? 

MBO Amersfoort bouwt aan een TOV Academie waarin je als medewerker alle ruimte 
krijgt voor je eigen professionele ontwikkeling. Je krijgt een tijdelijk contract van een 
jaar vanaf de start van het schooljaar 2018-2019. Het bruto maandsalaris volgens de 
CAO MBO is bij een volledig dienstverband minimaal € 2.687,- en maximaal € 4.019,- 
(LB). Daarboven ontvang je 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Ook 
hebben wij een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en interessante extra’s, 
zoals een fietsplan en kortingen bij verzekeringen, software en fitness. 

 


