
Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs (SWGO) zoekt voor het CITAVERDE College locatie 
Heerlen/Maastricht, kandidaten voor de functie van: 

Docent natuurkunde/scheikunde m/v 
0,63 FTE 

De functie:  
Je verzorgt onderwijs in het VMBO. De functie kan tevens het coachen van deelnemers, het 
ontwikkelen van lesmaterialen en onderwijs en het bezoeken van BPV bedrijven omvatten. Je werkt 
samen in een onderwijsteam. 
Functie-inhoud: 
• het volledig verzorgen van het onderwijsleerproces;
• op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leerstof;
• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van leermiddelen en lesmateriaal;
• het begeleiden van individuele en groepen deelnemers;
• het beoordelen van werkstukken, stageverslagen en het samenstellen, afnemen en beoordelen

van toetsen, tentamens en examens;
• het zorgdragen voor de afstemming van het proces met betrekking tot examens en herkansingen;

De functie-eisen: 
• HBO met pedagogisch didactische opleiding/verklaring;
• theoretische kennis op het vakgebied van de opleiding;
• vaardigheid in het motiveren van deelnemers en het opzetten van leerplannen;
• vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;
• vaardigheid in het toepassen van diverse didactische methoden en technieken;
• mee willen werken aan het ontwikkelen van het competentiegerichte onderwijs voor onze

deelnemers;
• innovatieve, proactieve, stressbestendige, zelfstandige en flexibele instelling;
• in bezit van goed ontwikkelde ICT-vaardigheden;

Wij bieden: 
• een tijdelijke aanstelling bij SWGO, voor schooljaar 2017/2018;
• de cao MBO 2016-2017 is van toepassing;
• salaris conform LB CAO MBO 2016-2017.

Interesse? 
Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV vóór 21 augustus a.s. bij voorkeur per mail naar 
hr@citaverde.nl of per post naar CITAVERDE College, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 569, 6040 
AN Roermond. Vermeld s.v.p. duidelijk de functie waarop je reageert en de locatie van de 
vacature. Wegens de vakantieperiode kun je binnen twee weken na sluitingsdatum een reactie 
verwachten. 

Acquisitie t.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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