
Aeres VMBO Lelystad overzichtelijke, ambitieuze, sfeervolle school voor vmbo waar je ook een TL 
diploma kan halen. Een school waar jongeren leren en opgroeien in een inspirerende omgeving, 
waarin dieren, planten en de groene ruimte een belangrijke rol spelen. Structuur,  persoonlijke 
aandacht maar ook de creatieve ruimte om te experimenteren bij o.a. de talentvakken horen daarbij. 
De kracht van de school is dat docenten en leerlingen elkaar allemaal kennen. Vanuit een christelijke 
levensvisie wordt gewerkt aan aantrekkelijk, betekenisvol onderwijs voor (jonge) mensen die in de 
sector natuur, voedsel en leefomgeving (gaan) werken.  
 
Aeres VMBO Lelystad zoekt een ondernemende bevoegde  docent Duits die breed inzetbaar is.  
Onze toekomstige docent Duits is in staat  leerlingen te enthousiasmeren voor zijn vak maar maakt 
ook verbinding met de andere vakken en dus de praktijk. De docent is creatief en maakt verbinding 
met de leerlingen, collega’s, omgeving en het bedrijfsleven en is in staat buiten de kaders te denken. 
 
Docent Duits voor 0,3 fte   (met kans op uitbreiding in de toekomst) 
 
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; 

 Samenwerking met basisscholen en het vervolgonderwijs in de omgeving en het bedrijfsleven 
 
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: 

 Bevoegd voor Duits of bereid de bevoegdheid binnen 2 jaar te halen (tweede graad); 

 In staat vakoverstijgend te denken en werken; 

 In staat (praktijk) examentrainingen te geven; 

 Teamspeler, flexibel en weet je met de organisatie mee te bewegen. 
 
Ons aanbod 
Een prettige werkomgeving in een ondernemende 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 wij in eerste instantie starten met arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Over ons 
Kenmerkend voor Aeres VMBO Lelystad is dat we aantrekkelijk en op de (groene) praktijk gericht 
VMBO onderwijs verzorgen. Andere kenmerken is onze teamspirit en de aandacht en zorg die we 
voor elkaar hebben.  
Aeres is een unieke groep kennisinstellingen die beroepsonderwijs in de hele groene kolom verzorgt: 
praktijkonderwijs, vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen, praktijkgericht onderzoek, 
deskundigheidsontwikkeling van professionals en kennisintensieve dienstverlening. Door samen te 
werken in onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening, laat Aeres als groep kennis en kunde 
groeien, van  leerlingen, studenten én van medewerkers. 
 
 
Reageren 
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met  
de heer E. Wijtsma, directeur, telefoon 088-0205300. 
Je reactie met CV kun je tot en met 30 mei 2018 mailen naar s.wout@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-lelystad.nl en  
www.aeres.nl. 
 
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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