Algemeen bijzonder Praktijkonderwijs De Diken is op zoek naar:

Pedagogisch lesgevende toppers
Wat ga je doen?
Ben jij een pedagogische sterke docent die graag meer dan alleen Nederlands en rekenen wil
geven? Heb je bijvoorbeeld groene vingers? Affiniteit met het werken in de winkel of zorg?
Of ben je handig? Dan is dit de baan voor jou! Wij zijn continu op zoek naar pedagogische
toppers, voor hoofdzakelijk de midden- en bovenbouw, met gevoel voor het
praktijkonderwijs en die houden van het geven van de combinatie van theorie- en
praktijkvakken.
Het geven van AVO vakken en praktijklessen is jouw belangrijkste taak. We werken veel
projectmatig, maar geven ook lessen in het bedrijfsleven, waarbij jij en de ‘werkgever’
samen zorgen voor een leerzame ervaring. Op De Diken staan leren en de bijbehorende
coachende gesprekken centraal. Wil je daarnaast ook nog eigen coachleerlingen? Graag! We
nemen je graag mee en helpen je om dit goed vorm te geven.

Wat vragen wij van jou?
 Je hebt affiniteit en/of ervaring met onze doelgroep, je hebt minimaal een PABObevoegdheid of een tweedegraads bevoegdheid (of mee bezig);
 Je bent direct of in de nabije toekomst beschikbaar voor ongeveer 0,6 – 1,0 fte;
 Belangrijk is dat je pedagogisch sterk bent en een warm hart hebt voor deze
doelgroep;
 Je kunt een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Wat bieden wij?
Een functie eerst voor een bepaalde tijd, maar als het van beide kanten klikt, gaan we graag
het gesprek aan voor de toekomst. Als docent AVO word je ingeschaald in LB conform de CAOVO. Daarnaast ontvang je een laptop in bruikleen zodat je je werk overal kunt doen en hebben
we een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?
Een dagje meelopen? Dat kan altijd. Stuur je motivatie en cv naar bial@dediken.nl. Wil je
eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Alida Bijsterveld,
fasecoördinator, via 06 - 20470652 of bial@dediken.nl. Neem ook een kijkje op
www.dediken.nl en lees alles over ons prachtige praktijkonderwijs.

