
 

 
 
Vacature Docent beroepsgericht vak Economie en Ondernemen E&O en AVO vakken 
 
Voor komend schooljaar 2020-2021 hebben wij, op de locatie in Houten, een vacature voor 
een docent die Economie & Ondernemen (ca. 0,6 fte) kan geven in de bovenbouw van het 
VMBO. 
 
Berg en Bosch College Houten  
Het Berg en Bosch College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met 
internaliserende problematiek, veelal voortkomend uit een vorm van autisme. 

Op onze school worden jongeren onder begeleiding van professionals voorbereid op de 
toekomst. Wij hebben het streven dat we onze leerlingen alle kansen geven om later een 
waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. 

 
Binnen ons VSO geven docenten/leerkrachten les in meerdere vakken afhankelijk van de 
bevoegdheden en bekwaamheden.  
 
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een tweedegraads bevoegdheid en mensen met 
een pabo-bevoegdheid en ervaring in het voortgezet onderwijs worden ook uitgenodigd te 
solliciteren. 
 
Wtf: ca. 0,6000 (inclusief mentoraat) Inschaling: L11  
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO 
 
Functie-eisen 
Wat verwachten wij van een docent op het Berg en Bosch College  

● je hebt begrip voor de eigenheid van onze leerlingen met ASS en sluit aan bij hun 
onderwijsbehoeften  

● je bent pedagogisch en didactisch goed onderlegd en reflecteert op je handelen 
● je bent in staat om praktijkonderwijs in de vorm van WPS (WerkPlekkenStructuur) te 

geven  
● je bent in staat om helder en concreet te communiceren  
● je hanteert lage drempels, bent toegankelijk en stelt tegelijkertijd hoge eisen 
● je bent in staat om complexe situaties te analyseren en relativeren 
● je werkt nauw samen met collega’s en ouders 

Ervaring met leerlingen met ASS strekt tot de aanbeveling, is niet noodzakelijk 

Wij nodigen u uit om te solliciteren voor  23 mei as. uiterlijk.  
 
Inlichtingen over deze vacature kunt u krijgen bij Angela Koot via akoot@bbonderwijs.nl 
 
Reacties naar Renske van Duijvenbode: rvanduijvenbode@bbonderwijs.nl 
 
Gesprekken worden zo spoedig mogelijk gevoerd. 
 
Acquisitie nav deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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