
 

 
 

 

Vacature docent PIE 
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo en 
vmbo op Goeree-Overflakkee. Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde. Kenmerken 
van onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Wij bieden onze circa 1750 
leerlingen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een veilige omgeving 
en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te groeien en het 
beste uit zichzelf te halen.  
De RGO heeft ambitieuze plannen die zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan RGO 
2020. Wij zijn op zoek naar docenten die enthousiast worden bij het lezen hiervan en samen 
met ons mee willen werken aan de realisatie. Wij geloven dat we door uitvoering te geven 
aan onze plannen recht doen aan de veranderende onderwijsbehoefte van onze leerlingen.  
 
Voor de RGO vmbo locatie Schoolstraat zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een 
enthousiaste  
 

docent PIE (LB) vmbo 
voor 1,0 fte 

 
RGO biedt een breed aanbod aan technische opleidingen en neemt deel aan het programma 
voor Sterk Techniekonderwijs voor het vmbo. RGO heeft hiervoor een regiovisie opgesteld in 
samenwerking met onderwijspartners en het bedrijfsleven.  
Deze samenwerking komt nog meer tot uiting in de nieuwe Beroepscampus waarvan de 
bouw binnenkort start. 
 
Van de docent vragen wij dat hij het leerproces aanstuurt en een aanzet geeft tot het leren 
leren, inspeelt op de leefwereld van diverse leeftijdsgroepen in de verschillende 
onderwijsvormen van het voortgezet onderwijs en leerlingen begeleidt met leer- en/of 
ontwikkelingsproblemen.  
 
Naast het geven van de lessen PIE neemt u deel aan de sectie- en teamvergaderingen.  
U staat open voor de veranderende rol van de docent van kennisdrager naar 
kennisdrager/begeleider/coach/mentor. Belangrijk voor ons is dat u een groot hart voor 
leerlingen heeft en plezier heeft in de omgang met leerlingen. U begrijpt en voelt aan dat zij 
graag een band met u opbouwen.  
 
Functie 
De ingangsdatum is 1 augustus 2019. De functie wordt aangeboden op basis van tijdelijkheid 
(CAO VO artikel. 9.b.2 lid 1).  
  
Voor deze functie is het noodzakelijk dat u beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid 
voor PIE, of hiervoor studerend. Enige jaren lesgevende ervaring is voor ons een pré. Het 
plezier hebben in het lesgeven aan leerlingen is vanzelfsprekend.  
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De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling 
woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De functie is ingeschaald in LB-schaal. Doorgroei 
naar een LC-inschaling is mogelijk conform ons functiemix-beleid. Een eerder toegekende 
LC-inschaling wordt overgenomen.  
 
Geïnteresseerd?  
De heer Willy Jongejan, teamleider bovenbouw vmbo RGO Schoolstraat, vertelt u graag 
meer over de vacature en over onze school. Hij is te bereiken op 06 13156053. Solliciteren 
kan uitsluitend per e-mail.  
 
Solliciteren 
Uw brief met curriculum vitae kunt u voor 1 april a.s. mailen aan Mariëtte Weststrate, onze 
stafmedewerker Personeel & Organisatie, op het adres: wesm@rgomiddelharnis.nl.  
 
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en ons 
strategisch beleidsplan RGO2020 onderschrijven. Kijk hier voor meer informatie. 
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