
 
Docent Science (moderne techniek) 
• Met ingang van augustus 2022 
• 0,8-1,0 fte 
• Tijdelijk met uitzicht op vast  
• Op onze VMBO-locatie 

 
Dit ben jij 
Wegens groei van onze school zoeken wij voor het nieuwe schooljaar een flexibele, 
gemotiveerde en leergierige docent Science, die zijn/haar hart voor leerlingen inzet bij het 
leren over de wereld van moderne techniek (robotica, drones, multimedia), ontwerpen, 
producten en systemen. Als leraar draag je bij aan de oriëntatie van jongeren op de 
technische wereld. Je stimuleert hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat zij 
een succesvolle toekomst tegemoet gaan.  
 
Je vindt het leuk om een nieuwe generatie vakmensen op te leiden, die nieuwsgierig 
blijven in een (technische) wereld die zo snel verandert. Daarnaast help je de leden van 
je sectie bij het versterken en verbeteren van het techniek-onderwijs op de locatie. 
Natuurlijk geef je iedere les vorm met de daltonwaarden als kader. Als docent op onze 
school ben je ook inzetbaar als mentor, denk je mee over de ontwikkeling van het 
onderwijs en heb je bovenal hart voor onze leerlingen. 
 

 
 
Dit breng je mee 
Je hebt een tweedegraads opleiding techniek, beeldende kunst & vormgeving, 
natuurkunde of scheikunde afgerond of je bent nog bezig met de afronding. Je hebt 
ervaring met het VMBO-onderwijs. Daarnaast ben je communicatief sterk, creatief, 
reflectief, verantwoordelijk, wil je jezelf en het onderwijs ontwikkelen en draag je de 
waardes van het daltononderwijs uit in je lessen. Je bent iemand die kwaliteit meebrengt 
en vraagt van je leerlingen en bovenal heb je een visie op het onderwijs van nu.  
  



 
Dit bieden we jou 
Je gaat werken in onze Skillz en Science lokalen, die allebei rijk zijn uitgerust met de 
meest moderne materialen en apparatuur.  
We zijn een openbare, pluriforme school, met een zeer gemengde leerling- en 
personeelspopulatie. Als je bij ons komt werken mag je jezelf zijn, wij hebben echte 
aandacht voor jou, net als jij aandacht voor onze leerlingen hebt. We geven je 
verantwoordelijkheden waar je mee uitgedaagd wordt: waar je persoonlijk van groeit, 
maar ook als professional. 
Op onze school kun je écht het verschil maken. De kansen die we onze leerlingen bieden 
hebben ze ook écht nodig. Daarom bieden we goede ondersteuning aan leerlingen én 
collega’s! 
 
De locatie Vakcollege 
Het praktische Stedelijk Dalton Lyceum VMBO is de openbare Daltonschool in Dordrecht 
met extra aandacht voor leerlingen. Samen ontdekken we waar leerlingen goed in zijn. 
En dat in een veilige omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn. Elke leerling kiest eigen 
dalton-uren en krijgt persoonlijke begeleiding bij het maken van deze keuzes. Vanaf de 
eerste klas volgen leerlingen de meeste praktijkuren van alle vmbo-scholen in de regio, 
gericht op het maken van goede keuzes in de bovenbouw. Alle tijd dus om een heerlijke 
taart te bakken in onze bakkerij of een robot te ontwerpen in het ScienceLab. Blinkt een 
leerling uit in een vak, dan mag hij of zij op een hoger niveau werken en ook examen 
doen op dat niveau. 
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, vernieuwend en voor iedereen. We blijven in 
ontwikkeling om te zorgen dat we zo veelzijdig blijven. 
 
Dit zijn wij 
Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare middelbare school in de regio 
Drechtsteden met ongeveer 2200 leerlingen en 300 docenten. Onze school gelooft in de 
unieke kwaliteiten van elke leerling. Daarom stemmen we het onderwijsaanbod af op de 
behoeften en ontwikkeling van de leerling. Ons motto is niet voor niets ‘zoals jij is er 
maar één’.  
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, vernieuwend en voor iedereen. Op elke locatie 
werken we volgens de daltonwaarden. We leren de leerling plannen, keuzes maken, 
samenwerken en nadenken over de dingen die ze doen. En dat in een gezellige en 
vertrouwde omgeving.  
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft als enige openbare school in de regio alle 
leerrichtingen in huis. We bieden tweetalig onderwijs aan voor diverse leerrichtingen én 
zijn een Topsport Talentschool. Daar zijn we best trots op! We blijven in ontwikkeling om 
te zorgen dat we veelzijdig blijven. 
 
Dit zijn de stappen naar jouw baan 
Ben je na het lezen van deze vacature net zo enthousiast over onze school als wij? 
Solliciteer dan eenvoudig via de button ‘Solliciteren’ op onze website en upload jouw CV 
en motivatie. Voor vragen kun je onze directeur Caroline van der Woude bellen: 078-
751100 of mailen c.woude@dalton-dordrecht.nl. We helpen je graag verder! 


