
Docent Natuur en Techniek – Flevoland – 0,6 - 0,8  fte 
 
Aeres VMBO Almere zoekt per 1 augustus 2018  
een Docent Natuur en Techniek (affiniteit met techniek en natuurkunde) 
Zoek jij een ambitieuze en sfeervolle school? 
   
De functie 
Als docent op onze school ken je je leerlingen. Je bent als docent soms een inspirator voor één 
leerling en dan weer de motivator voor de hele groep. Je investeert veel in je contact met je 
leerlingen door het tonen van oprechte interesse en de leerling respectvol te behandelen. Als docent 
weet je dat een goede relatie tussen jou en de leerling een voorwaarde is.  
Veel leerlingen leren voor jou.   
Wat ook bij de functie hoort: 

 doorontwikkeling van het onderwijs; 

 contacten onderhouden met ouders; 
 
Jouw kwaliteiten 
Jij bent in staat om in te spelen op de diversiteit van de leerlingen en je hebt oog voor de 
verschillende talenten en achtergronden. Jij weet de leerlingen voor je te winnen en ze gaan voor jou 
leren. Je motiveert de leerlingen voor het vak ook door concrete direct bruikbare inhoud te 
gebruiken.  
Daarnaast ben je : 

 In staat je onderwijsbevoegdheid te halen binnen 2 jaar (als je nog geen bevoegdheid hebt). 

 In staat vakoverstijgend te denken en werken. 

 In staat examentrainingen te geven. 

 Flexibel en weet je met de organisatie mee te bewegen. 
 
Ons aanbod 
Een prettige werkomgeving in een kleinschalige school, met oog voor elkaar. 
Daarnaast bieden wij:  

 Inschaling volgens de CAO-mbo in schaal LB (maximaal € 4.019,00 bruto per maand bij 
volledige dienstbetrekking).  

 Een structurele baan, die we in eerste instantie starten met arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.  

 
Over ons 
Aeres (V)MBO is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut met 11 kleinschalige locaties in 
Midden-Nederland. Vanuit een christelijke levensvisie wordt gewerkt aan aantrekkelijk, betekenisvol 
onderwijs voor (jonge) mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving (gaan) werken.  
Binnen onze school is veel aandacht voor het beroepsgerichte gedeelte (voorbereidend  en 
opleidend) van zowel ons VMBO als ons MBO. De onderwijsteams hebben een centrale plaats binnen 
de school en werken vanuit resultaatverantwoordelijke kaders. 
De school groeit in beide afdelingen door. Leerlingen, studenten en hun ouders geven een hoge 
waardering voor begeleiding en veiligheid.  
De school heeft zowel lokaal als regionaal een goede naam. 
De komende jaren zal nadrukkelijker dan ooit ingezet worden op thema’s als gezondheid en 
duurzaamheid in aansluiting op de ontwikkeling van de stad en de regio waarbij de komst van de 
Floriade ook voor onze school een ijkpunt is.  
 
Reageren 
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie?  Dan kun je contact opnemen met  
de heer B. Houtsma, locatiedirecteur, telefoonnummer 088-0205400 of 06-51425014.  
Je reactie met CV kun je tot en met 25 augustus mailen naar b.houtsma@aeres.nl. 

mailto:b.houtsma@aeres.nl


Wij komen graag met je in contact voor een eerste kennismaking. 
 
 
Meer informatie over de organisatie vind je op de websites www.aeresvmbo-almere.nl 
en www.aeres.nl. 
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.aeresvmbo-almere.nl/
http://www.aeres.nl/

