
 

 

 
 

 
 
Vacature docent MultiMediale Producten Maken 

Afdeling BK 
0,307 fte  

 
 

 
Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 is DaCapo College op zoek naar een 

docent Multimediale producten maken, voor de afdeling Techniek. 
Heb jij affiniteit met deze doelgroep en heb je een bijzondere interesse in 

multimediale vaardigheden en producten, en weet jij als geen ander hoe je de 
vmbo leerlingen kan motiveren het beste uit zichzelf te halen? Lees dan snel 
verder en solliciteer!  

 
Werkzaamheden 

Je gaat de lessen Multimediale Producten Maken verzorgen. Denk hierbij aan het 
in stappen werken aan het maken van films, foto’s, websites en ICT 

vaardigheden (Office – pakket). Vooral creatief zijn met bovenstaande 
onderwerpen is een pré. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je met de juiste  
overtuigingen bijdraagt aan de onderwijskundige ontwikkelingen in het team 

waarvan je deel uitmaakt.  
 

Je gaat lesgeven aan de leerlingen van de bovenbouw van het vmbo (leerlingen 
in de leeftijd van 14 tot 17 jaar). Dit maakt dat jouw werk nooit saai is én zorgt 
voor een leuke uitdaging. Kortom, een uitdagende functie met de ruimte om je 

als docent te ontwikkelen.  
 

Waar kom je te werken?  
Je komt te werken in een enthousiast en bevlogen team met veel ervaring, zowel 
vakinhoudelijk als pedagogisch. Binnen het team is er veel samenwerking en 

open communicatie, zodat jullie samen alle leerlingen zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden.  

 
Wij zoeken iemand die als geen ander weet hoe je de verbinding zoekt met de 
vmbo-leerlingen en op deze manier de klas kan enthousiasmeren voor het vak 

MMPM.   
 

Om deze functie goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat jij: 
 Ervaring hebt met het lesgeven in het voortgezet onderwijs (ervaring met het 

vmbo is een pré) 

 Een teamspeler bent en kan bijdragen aan een steeds vernieuwend onderwijs 
 Verder is het belangrijk dat jij stevig in je schoenen staat, resultaatgericht en 

flexibel bent. Je komt te werken in een hecht team met korte 
communicatielijnen.  
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Wat bieden wij?  

Je wordt beloond volgens de CAO voortgezet onderwijs. Inschaling vindt plaats 
op basis van je ervaring, competenties en opleiding. 

 
Meer informatie?  
Lees meer over wie we zijn en waar we voor staan op 

https://dacapokijktnaarmij.nl/ 

Voor meer informatie en eventuele vragen over deze vacature kun je contact 
opnemen met A.Beaumont, , a.beaumont@dacapo-college.nlof via 046-

7820750).  

Hebben we je interesse gewekt en wil je solliciteren? 

Stuur dan je persoonlijke motivatie en je CV naar Inge Diederen, SHRM-adviseur 
(i.diederen@dacapo-college.nl).  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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