
Vacature docent Groen RGO Beroepscampus
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo, mavo,
vmbo en isk op Goeree-Overflakkee. Onze ca. 1750 leerlingen zijn allemaal gelijk, maar niet
hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit.
Onze leerlingen krijgen 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. Wij stimuleren onze leerlingen met een open blik naar de wereld
te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo krijgen onze leerlingen
meer mee dan alleen een diploma.

Op de RGO-locatie Sportlaan worden de lessen verzorgd voor het beroepsprofiel Groen.
Dit veelzijdige profiel omvat het omgaan met dieren, bloemsierkunst, plantenteelt, tuinaanleg-
en onderhoud en verwerking van agrarische producten. Vanaf schooljaar 2022-2023 worden
de lessen Groen verzorgd in nieuwbouw Noord van de Beroepscampus.

Voor de RGO vmbo, locatie Sportlaan, zijn wij op zoek naar een

tweedegraads docent Groen
0,4 tot 1,0 fte

Als docent Groen verzorg je de lessen Groen - Breed aan vmbo-leerlingen, zowel de
ppo-lessen Groen (praktische profieloriëntatie) aan de onderbouwleerlingen als de
profielmodules en keuzevakken aan de leerlingen van de bovenbouw die het profiel Groen
gekozen hebben. Als docent neem je deel aan de sectie- en teamvergaderingen en begeleid
je leerlingen als mentor. Belangrijk voor ons is dat je een groot hart voor leerlingen hebt en
plezier hebt in de omgang met leerlingen. Je begrijpt en voelt aan dat zij graag een band met
jou opbouwen. Er is een combinatie mogelijk tussen RGO vmbo en Lentiz mbo waardoor een
hogere werktijdfactor kan worden overeengekomen.

Functie
De ingangsdatum is in overleg, maar kan op korte termijn ingaan. Het is eveneens mogelijk
om te starten met 0,4 tot 0,6 fte en vervolgens het aantal fte per augustus 2022 uit te breiden.

Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd tot 1 augustus 2022. Onder
voorbehoud van functioneren en formatieruimte, wordt vanaf 1 augustus het dienstverband
verlengd tot 1 augustus 2023.

Voor deze functie is het gewenst om een lesbevoegdheid voor docent Groen te hebben, of de
ambitie om deze te gaan behalen. Er zijn mogelijkheden om in een verkort deeltijdtraject je
tweedegraads bevoegdheid halen.

Je beschikt bij voorkeur over contacten met het bedrijfsleven in de groene sector.
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De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling
woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. Bovendien vergoeden wij de kosten van jouw
sportabonnement t.w.v. maximaal €20,- per maand. De functie is ingeschaald in de LB-schaal.

Vragen
De heer Adrie Krielaart, directeur vmbo RGO en directeur mbo Lentiz, vertelt je graag meer
over de vacature en over onze school. Hij is te bereiken op 06 81 10 10 23 of e-mail:
kria@rgomiddelharnis.nl

Sollicitatie
Solliciteren kan uitsluitend per e-mail. Mail je brief inclusief curriculum vitae aan Mariëtte
Weststrate, staffunctionaris Personeel & Organisatie, op het adres:
sollicitaties@rgomiddelharnis.nl.

Mogelijke sollicitanten bieden wij aan vrijblijvend een dag of dagdeel mee te lopen om zo de
sfeer op onze school te proeven.

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en ons
strategisch beleidsplan, de bruisende school onderschrijven.
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