
 

 

 
 
 
Vacature: Docent AVO, locatie Geleen, PRO 
 
Het Praktijkonderwijs van het DaCapo College te Geleen is per direct op zoek naar een enthousiaste, 
ervaren AVO (algemeen vormend onderwijs) docent voor 1,0 fte tot in elk geval einde schooljaar 
2023. Daarnaast is er ruimte voor de invulling van zwangerschaps-/bevallingsverlof voor 1,0 fte.  
In gezamenlijk overleg kan gesproken worden over de invulling van de fte-ruimte. 
 
Algemene info:  
Wij verzorgen bij het DaCapo College te Geleen Praktijkonderwijs en onderwijs aan Eerste Opvang 
Anderstaligen. Schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel en leerlingen zijn positief naar 
elkaar betrokken. Docenten zijn sensitief en kennen de leefwereld van hun leerlingen. Zij voeden het 
zelfvertrouwen van de leerlingen. Ze zijn erop uit leerlingen in beweging te brengen om zo hun 
natuurlijke (latente) begaafdheid te ontdekken.  
 
Zij treden op bij gedrag dat gevoelens van veiligheid in de weg staat. De cultuur binnen de school 
nodigt uit tot groei, tot professionalisering en continu leren van alle betrokkenen. Zowel 
schoolleiding als docenten en ondersteunend personeel leveren via hun voorbeeldgedrag een 
belangrijke bijdrage aan de ethische en morele vorming van leerlingen. Er zijn heldere afspraken over 
omgangsvormen. De omgang met elkaar is open en eerlijk; de stelregel is ‘afspraak is afspraak’ en 
‘spreek elkaar aan als dit niet het geval is’. Het Praktijkonderwijs geeft onderwijs aan kwetsbare 
leerlingen, die het beste leren in de praktijk en waarvoor het VMBO niet haalbaar is.  
 
De leerlingen hebben recht op professioneel onderwijs, dat hen zo optimaal mogelijk voorbereidt op 
een zelfstandig bestaan in onze maatschappij. Sterker nog, voor deze leerlingen hebben wij 
maatschappelijk gezien een extra grote verantwoordelijkheid. Zij moeten zich namelijk op 18-jarige 
leeftijd al zelfstandig gaan redden op de arbeidsmarkt. Het Praktijkonderwijs heeft als opdracht om 
deze leerlingen te stimuleren en te ondersteunen hun talenten maximaal te ontwikkelen, door aan te 
sluiten bij hun mogelijkheden en passies. Met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk functioneren en 
zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving, nu én in de toekomst.  
 
Het Praktijkonderwijs wil daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusieve 
samenleving: een samenleving die elk mens kansen biedt. Het Praktijkonderwijs gelooft in de 
mogelijkheden van deze jongeren en stelt zichzelf dan ook tot doel om haar leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op regulier werk én hen toe te leiden naar een passende werkplek. Daarbij 
is de inzet van school niet alleen gericht op het vinden van werk, maar ook op het behoud ervan.  
 
Wat verwachten wij van jou?  

 je hebt je HBO-opleiding afgerond, bij voorkeur Pabo  

 je hebt passie en je weet leerlingen te enthousiasmeren  

 je bent didactisch, pedagogisch en vakinhoudelijk competent  

 je hebt affiniteit met de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs 

 je bent ontwikkelingsgericht en hebt een proactieve en ondernemende houding  

 je bent een teamspeler  

 ervaring in het Praktijkonderwijs is een pré.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Ben jij geïnteresseerd? 
Ben jij de docent met een frisse blik op kwalitatief goed onderwijs, die niets liever doet dan voor de 
klas staan en werken bij het Praktijkonderwijs ziet als dé kans om het verschil te maken bij onze 
leerlingen? Dan zien wij jou graag!  
 
Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar:  lmt.pro-eoa@dacapo-college.nl 
 
Wil je meer weten?  
Kijk dan op: www.dacapokijktnaarmij.nl/praktijkonderwijs of neem contact op met de schoolleiding 
van het Praktijkonderwijs en EOA via locatie management team van het DaCapo College 
Praktijkonderwijs. 
 

Tot slot 
Voor het werken binnen het onderwijs is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) noodzakelijk. Ga je 
bij ons aan de slag, dan dien je voorafgaand een VOG te overhandigen. Na definitieve selectie wordt 
de aanvraag voor de VOG door DaCapo in gang gezet. De kosten zijn voor onze rekening.  

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