
 

 

 
Praktijkonderwijs Roermond zoekt onderwijstalent!   
   
We zijn een kleinschalige, Excellente regioschool met ruim 200 leerlingen. Er is veel aandacht voor de individuele 
leerling. Maatwerk bieden aan leerlingen staat binnen onze school centraal. Middels ons gevarieerde en ruime 
onderwijsaanbod hebben wij in 2022 het predicaat Excellente school mogen ontvangen. Werken op het 
praktijkonderwijs is veelzijdig. Samen met je collega’s zorg je voor het beste onderwijs, iedere dag!   
   
  
In verband met groei van onze leerlingaantallen zoeken wij met ingang van 1 september 2022 een    

vakdocent  Consumptieve technieken / horeca, catering (0.8 fte tot 1.0 fte)   
   
Je bent in het bezit van een diploma van een relevante lerarenopleiding, eventueel aangevuld met een master 
(S)EN. Als docent kun je, naast het verzorgen van diverse praktijklessen, een breed scala aan didactische 
werkvormen inzetten en zo het leerrendement van de leerling vergroten. Je speelt in op de individuele leerling 
behoefte en bent daarnaast een echte teamspeler! Differentiëren en communiceren zit in je DNA.    
   
Kwaliteiten en competenties:   

• Ervaring en bevoegd als docent consumptieve technieken  en grote affiniteit met onze doelgroep  

• Levenservaring en authenticiteit   

• Zorg kunnen dragen voor een prettig klassenklimaat  

• Pedagogisch en didactisch sterk  

• Kennis van een leerlingvolgsysteem en de daarbij behorende taken  

• Oog voor de individuele leerling  
  
   
Op Praktijkonderwijs Roermond ben je, naast vakdocent  ook persoonlijk mentor van een aantal leerlingen. Je 
begeleidt deze leerlingen hun hele schoolloopbaan. Je bent het eerste aanspreekpunt, volgt het leerproces van de 
leerlingen op de voet en stuurt bij waar nodig.    
   
Wij bieden een functie op schaal LB conform cao VO, eerste jaar verloning via Payroll.   
   
   
Is deze vacature je op het lijf geschreven, stuur dan uiterlijk 9 mei 2022 een schriftelijke motivatie met CV naar 
Praktijkonderwijs Roermond t.a.v. Mevr. Drs. A.G.J.F. Geenen, Heinsbergerweg 192 6045 CL Roermond. Mailen kan 
ook: t.ernest@pro-roermond.nl.  Na de meivakantie zal de briefselectie en de selectieprocedure van start gaan.  
   
www.praktijkonderwijsroermond.nl   

  
 

http://www.praktijkonderwijsroermond.nl/

