
 

 
 
 

Docent Mens en Maatschappij, Maatschappijleer 
 
Functie-informatie: 
0,7 fte (14 lessen) 
 
Wat ga je doen? 
Je geeft les aan leerjaar 3 en 4 niveau KL en BL,  je werkt mee aan projecten en 
buitenschoolse activiteiten. Binnen jouw lessen en taken staat het ontdekken van de 
samenleving centraal.  
Jouw lessen sluiten aan bij de belevingswereld van onze leerlingen en hun toekomstige 
beroep in de Zorg, Techniek, Horeca en Handel. 
Durf jij de uitdaging aan? 
 
Wat we van jou verwachten 
− Je hebt ervaring in het VMBO en/of aansluiting met de doelgroep. 
− Je hebt een hart voor kinderen.  
− 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 
− Je bent een klasse apart in klassenmanagement. 
  
Wat bieden wij 
− Een modern personeelsbeleid dat mensen prikkelt, stimuleert en uitdaagt. 
− Een aantrekkelijke werkomgeving met een eigen docentenacademie. 
− Een inspirerende werkomgeving.   
− Mogelijkheden om privé en werk goed op elkaar af te stemmen bijvoorbeeld door  

een individueel keuzebudget.  
− Een interne leeracademie.  
− Een gesprekkencyclus waar gekeken wordt naar je talenten.  
− Een intensieve begeleiding voor beginnende docenten. 
  
Wat doet Het Element 
Het Element, locatie Hooglandseweg Noord 55, 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 uiterlijk voor 16 juli aanstaande te sturen naar 
kfriele@hetelement.eu. 
  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Friele, P & O medewerker, 
kfriele@hetelement.eu 
 
Voor meer informatie over de vestiging: 
Kijk op onze website: www.hetelement.eu 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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