
 

 
 
 

Docent Techniek (M&T) 1,0 fte 
  
Wat ga je doen? 
Je gaat aan de slag binnen een team (afdeling) van ongeveer 15 docenten en je werkt in de 
sectie techniek met mooie ruime technieklokalen. Deze sectie bestaat uit drie docenten.  
Met de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ vanuit het ministerie van OCW komt er 
subsidie beschikbaar om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo 
te kunnen (blijven) realiseren. 
Vanuit de historie hebben techniekdocenten vaak een eigen specialisme. Met de nieuwe 
examenprogramma’s verwachten wij wel dat je ook breed inzetbaar bent (PIE, BWI en M&T).  
Wij werken vanuit vertrouwen en autonomie. De sectie komt bijvoorbeeld zelf met een 
voorstel over de verdeling van de lessen. Je hebt veel invloed op onderwijskundige zaken om 
de kwaliteit te leveren die bij het vak hoort.  
Het technisch vmbo staat de komende jaren voor een duidelijke transitieopgave. Ben jij 
iemand die graag iets in gang zet en daarin actief de samenwerking zoekt ? Kom dan bij ons 
werken! 
 
Functieomvang: 
1,0  fte, 2e graads 
 
Wat we van jou verwachten 
-       Je hebt een hart voor kinderen en je hebt interesse in hun leven voor/na school 
-       Je hebt ervaring in het VMBO en/of aansluiting met de doelgroep is een vereiste 
-       Je bent op de hoogte van het vernieuwde VMBO 
-       In de sectie ben je een verbindende factor door goede communicatieve vaardigheden 
-       Je kunt buiten de methode om werken en lesstof extra interessant maken 
-       Je kunt goed contact maken met kinderen en ze geboeid houden in je lessen 
  
Wat bieden wij 
-       Een intensieve begeleiding voor beginnende docenten 
-       Een modern personeelsbeleid dat mensen prikkelt, stimuleert en uitdaagt 
-       Een aantrekkelijke werkomgeving met een eigen docentenacademie 
-       Een school die in de samenleving staat.,  
  
Waar ga je werken 
Het Element, locatie Hooglandseweg, biedt ondernemend en uitdagend beroepsonderwijs 
aan. Het opleiden van vakmensen middels maatwerk, verantwoordelijkheid en gedegen 
onderwijs staat centraal op de locatie. De school werkt nauw samen met verschillende MBO-
instellingen in Amersfoort. De leerlingen in het vierde leerjaar volgen één dag per week les 
op het MBO. 
 
We maken graag kennis met jou 
Als jouw visie op onderwijs aansluit bij die van Het Element en jij graag ons team komt 
versterken met jouw enthousiasme, kijken we uit naar jouw sollicitatie. 
 
Deze kun je achterlaten door je motivatie en CV vóór 15 juli a.s. te sturen aan 
kfriele@hetelement.eu. 
  
Kijk op onze website: www.hetelement.eu 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

mailto:kfriele@hetelement.eu
http://www.hetelement.eu/

