Docent dienstverlening en producten (D&P) 0,85fte
Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz

Wij zoeken een docent D&P!
Voor locatie Holz van het beroepscollege is SVO|PL voor schooljaar 20222023 op zoek naar een docent D&P. De vacature heeft een omvang van
0,85fte. Naast het verzorgen van lessen D&P ben jij ook een bevlogen en
betrokken (duo)mentor.
Bij vmbo Holz staan de vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’
centraal in alle leerjaren. Leren leren, leren leven en leren kiezen zijn
hierbij de leidende principes.
We leren en werken in een veilige, gedurfde en uitdagende omgeving
waarin de leerling in toenemende mate mede-eigenaar wordt van zijn
persoonlijke ontwikkeling. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar
Naast de kerntaak, het verzorgen van onderwijs, is de docent
verantwoordelijk voor begeleiding van leerlingen. Met behulp van kennis,
vaardigheden en tools monitor jij de voortgang. Jouw coachende rol en
pedagogische en didactische vaardigheden zijn hierbij essentieel. Met
behulp van LIFO en verschillende vormen van differentiatie bied jij
dagelijks het beste onderwijs voor iedere leerling.
Je verdiept je in de doelgroep en beslist welke methode het meest
geschikt is voor de groep (of het individu). Je maakt, indien nodig,
studiemateriaal, lesplannen, neemt deel aan vergaderingen en geeft
adviezen aan het docententeam. Ook sta je klaar voor leerlingen die
vragen of problemen hebben.

Wie ben jij?
-

-

-

Jij bent in het bezit van de gevraagde onderwijsbevoegdheid of
afstuderende daarvoor, waarbij praktijkervaring belangrijker is
dan een behaald certificaat/diploma;
Je hebt affiniteit binnen de doelgroep vmbo, leeftijd 12 – 16-jaar;
Vaardig in het motiveren van leerlingen, het opzetten van
leerplannen en het toepassen van didactische methoden en
technieken;
Naast inzet, betrokkenheid, creativiteit en vakmanschap heb je
een resultaatgerichte aanpak waarbij de leerling centraal staat;
Je bent en blijft op de hoogte van actuele
onderwijsvernieuwingen en in staat deze mede vorm te geven;
Ervaring binnen het VMBO-onderwijs geldt als pré.

Wij bieden:
-

Inschaling conform CAO-VO op basis van jouw laatste
onderwijssalaris of conform schaal LB;
Een tijdelijk contract bij SVO|PL;
Laptop;
De nieuwste lesmethodes conform LIFO;
Pensioenopbouw en een collectieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering;
Fiscale uitruil waarbij kosten voor sportschool, fiets of aanschaf
van digitale middelen onderdeel vormen;
Het betreft een tijdelijk contact welke bij goed functioneren en
voldoende formatie, wordt verlengd in een (vaste)benoeming.

Beroepscollege locatie Holz

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Ontdek jouw toekomst op Holz en maak kennis met het unieke
onderwijsconcept!
Binnen Holz starten leerlingen in de onderbouw in heterogene groepen,
waarbij ze op basis van hun voortgang de kans krijgen om op eigen niveau
bezig te zijn of om op een hoger niveau aan de slag te gaan.
De vertaling van de onderwijsvisie naar het onderwijsconcept van Holz
gaat uit van begeleide zelfstandigheid, instructie op maat en is ingericht
om de leerlingen begeleid prioriteiten in het eigen leerproces te laten
stellen. Er is afscheid genomen van het traditionele lesrooster. In plaats
daarvan zijn er korte instructie- en begeleidingsmomenten gekomen (van
steeds 30 minuten). Het onderwijsconcept heeft een positief effect op de
indicatoren: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en
onderwijsresultaten.

(SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet
onderwijs in Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur
in de regio met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers.

Bij Holz werken gepassioneerde docenten die geloven in dit
onderwijsconcept. Door het kleinschalige karakter van de school wordt
initiatief gezien en gewaardeerd.
Het verschil ervaren tussen instructie en begeleiding qua inhoud maar ook
wat dat betekent voor je eigen rol als docent, is een mooie verrijking bij
het werkplekleren bij Holz.

SVO|PL biedt – met partners in de regio – toekomstgericht onderwijs onder
het motto “voor elk kind het beste onderwijs”. SVO|PL-scholen voorzien in
elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs.
Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten
optimaal te benutten en ontwikkelen.

Interesse?
Mail zo snel mogelijk (uiterlijk 1 juli) je sollicitatiebrief en CV naar
Ghislaine Monsewije (P&O adviseur); Gmv.Monsewije@svopl.nl
Neem voor meer informatie contact op met
Twan Wijnants (sectordirectie) via agw.wijnants@bcpl.nl of
Ghislaine Monsewije (P&O-adviseur) via gmv.monsewije@svopl.nl
|06 34 62 51 40.

