
 

 

 

 

Wij zoeken een docent muziek 

Zing jij ook wel eens een toontje hoger? Voor Charlemagne College 

Eijkhagen en Sintermeertencollege is SVO|PL voor schooljaar 2022-2023 

op zoek naar een docent muziek. De vacature heeft een omvang van 

0,53fte, deze is voor 0,33fte binnen locatie Charlemagne College 

Eijkhagen en voor 0,2fte voor locatie Sintermeertencollege.  

 

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. Iedere docent van SVO|PL wordt naast 

lesgeven belast met taken, deze taken kunnen gericht zijn op uitvoerende 

of tactische bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben jij?  

- Jij bent in het bezit van de gevraagde onderwijsbevoegdheid of 

afstuderende daarvoor; 

- Je hebt affiniteit binnen de doelgroep vmbo-t t/m (t)vwo;  

- 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; 

 
 

Docent muziek  0,53 fte  

locatie Charlemagne College Eijkhagen en Sintermeertencollege 

 

 

 

 



 

 

Charlemagne College Eijkhagen www.eijkhagen.nl 
 

Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in 
Landgraaf met afdelingen voor tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl. Een 
school met ruim 1.400 leerlingen waarbij jij als medewerker deel uitmaakt 
van een groot team. Echter, het is een hechte club die er samen voor gaat 
en waarbij jij zeker geen nummer bent. Er is een open cultuur; collega’s 
spreken elkaar aan in de jij-vorm en bij iedereen staat de deur altijd open. 
Jezelf blijven ontwikkelen en jouw eigen toekomstdromen durven te 
realiseren. Dat is Charlemagne College Eijkhagen, ofwel; Create your 
future! 
 

Sintermeertencollege  
 
Verleg je grenzen! Op basis van dit motto wil de school de leerlingen en 
haar docenten uitdagen om zich verder te ontwikkelen en de eigen 
ambities waar te maken. Embrace your Horizon! Sintermeerten biedt op 
gymnasium, atheneum, havo en mavo tweetalig onderwijs in het Engels 
(TTO) aan. In de onderbouw en bovenbouw kunnen TTO-leerlingen 
internationale certificaten halen via Cambridge International 
Examinations. An apple a day keeps the doctor away. Naast TTO is 
Sintermeerten namelijk een sportactieve en gezonde school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg  

(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. 

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 3 juli) je sollicitatiebrief en CV naar Maud 

Wijnen (P&O adviseur); mja.wijnen-paffen@svopl.nl én Ghislaine 

Monsewije (P&O adviseur); gmv.monsewije-mees@svopl.nl 

 

Neem voor meer informatie contact op met  

Ineke Stijnen (rector Charlemagne College Eijkhagen) via 

ihh.stijnen@charlemagnecollege.nl of Debora Herveille (rector 

Sintermeertencollege) via dmj.herveille@sintermeerten.nl 
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