
   
 

 
 
Csg Bogerman zoekt een: 
 

DOCENT O&O  
 
Wat ga je doen? 
Je geeft les aan leerlingen in de leerjaren 1 en 2 van de opleiding havo-vwo. Je gaat werken 
binnen het Technasium in de afdeling hv-onderbouw. Naast lesgeven draag je bij aan de 
verdere vormgeving van het onderwijs binnen de afdeling.  
 
Het Technasium is een onderwijsformule voor havo en vwo. Leerlingen krijgen bij het Technasium het 
vak O&O: onderzoek en ontwerpen. Dit vak geeft leerlingen de kans om aan hun persoonlijke 
kwaliteiten te werken en zich vaardigheden eigen te maken die aansluiten bij de praktijk van hoger 
opgeleide bèta technici. Kijk voor meer informatie op www.technasium.nl. 
 
Ben jij die enthousiaste docent die wil werken op een school waar onderwijs met aandacht 
centraal staat en ben je (bijna) bevoegd? Dan komen we graag in contact met jou!  
 
Wat vragen wij van jou? 

ü Je ben in het bezit van een onderwijsbevoegdheid én een O&O certificaat of je bent 
bereid deze te behalen 

ü Je bent bij voorkeur beschikbaar per direct voor ongeveer 0,4 fte 
ü Je hebt passie voor het onderwijs en wil graag je steentje bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van het onderwijs 
ü Je kunt goed schakelen, je hebt humor en je kunt goed relativeren 
ü Je kunt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen 

 
Wij bieden 
Een functie voor bepaalde tijd tot vooralsnog tot 1 augustus 2022 maar met uitzicht om nog 
met een jaar te worden verlengd bij goed functioneren en voldoende formatieruimte. Als 
docent word je ingeschaald in LB conform de CAO-VO. Om je werk overal te kunnen doen 
ontvang je een laptop in bruikleen. Ook hebben we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 
een internetvergoeding, een eindejaarsuitkering en een opleidingsbudget. 
 
Solliciteren? 
Stuur dan vóór 20 september je motivatie en CV naar vacatures@cvo-zwfryslan.nl.  
Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Claudia Voogd, 
afdelingsleider hv onderbouw via 06-82064300 of cmvoogd@csgbogerman.nl . 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 39. 


