
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) ZOEKT VOOR HAAR VMBO-LOCATIE HET 

GRIENDENCOLLEGE TE SLIEDRECHT MET INGANG VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR EEN: 

 

DOCENT DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN (D&P) 
(WTF 0,56) 

 

Naar wie zijn wij op zoek? 

Het Griendencollege voert sinds 4 jaar het profiel Dienstverlening & Producten. Dit profiel geeft de 

leerling de ruimte om diverse beroepenvelden te ontdekken in de werelden van Media, Techniek en 

Zorg.  

  

Je bent enthousiast, niet snel uit het veld te slaan en werkt graag met jonge mensen in een dynamisch 

team (onze docenten). Je bent bij voorkeur een bevoegd docent en je hebt een sterke affiniteit met de 

vier verschillende disciplines uit dit profiel (‘organiseren activiteit’, ‘presenteren, promoten verkopen’, 

‘product maken en verbeteren’, ‘multimediale producten maken’). Bovendien kun je de verbinding 

leggen tussen de profieldelen en ben je in staat om het profiel ook in een actuele context te plaatsen 

die past bij de visie van Dienstverlening en Producten. Het vak is in ontwikkeling en je draagt hier 

graag aan bij. 

 

Je verzorgt ca. 14 lesuren in klas 3 en 4. De leerlingen hebben dit profiel dus bewust gekozen. Je bent 

thuis in diverse programma’s van Microsoft Office. Kennis van Adobe-pakketten is gewenst. Je zet je 

tanden in het verder ontwikkelen van dit profiel naar grotere opdrachten waarin leerlingen met diverse 

disciplines kennismaken. Ook ontwikkelingen op het gebied van technologie, digitalisering en 

duurzaamheid kan jij toepassen en uitwerken richting de leefwereld van onze leerlingen. Daarnaast 

maak je deel uit van een team experts dat een technische route uitdenkt en uitwerkt binnen dit profiel.  

 

 

 

 

 

 
 

Vacaturenummer:  Vacaturenummer:  



 

Wat bieden wij? 

Een kleinschalige vmbo-school in Sliedrecht in de richtingen Media, Zorg, Techniek.  

Met een aanbod in 5 uitdagende uitstroomprofielen (BWI, D&P, MVI, Z&W en (Tech)mavo) binnen een 

leuke en dynamische leeromgeving. Waar bevlogen en betrokken collega’s de leerlingen kennen en 

zien.  

 

Spreekt dit je aan? We maken graag kennis met jou en jouw ideeën voor deze vakken! 

 

Informatie 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met mw. Karin Verschoor via 

telefoonnummer 0184 – 750200. Of bekijk onze website www.griendencollege.nl   

 

Solliciteren? 

Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan jouw motivatiebrief en actuele cv vóór  

1 juli a.s. naar mw. Gerrie van Gilst; g.vangilst@spon.nl 

http://www.griendencollege.nl/
mailto:g.vangilst@spon.nl

