
 

SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) ZOEKT VOOR HAAR VMBO-LOCATIE 
GRIENDENCOLLEGE TE SLIEDRECHT PER DIRECT EEN: 

 
DOCENT ZORG EN WELZIJN (M/V), 0,4 FTE 

 

De opleiding Zorg en Welzijn leidt onze vmbo-leerling op tot zorgprofessional. Onze docenten hebben 
een rijke en volledige leeromgeving ontwikkeld met veel mogelijkheden voor leerlingen die kiezen voor 
dit profiel. Op het Griendencollege vinden wij praktijk belangrijk; wij begeleiden het leren op 
verschillende niveaus. Zo is er veel contact met de verschillende zorgprofessionals in onze omgeving en 
bieden wij onze leerlingen ook 'leren in en met de praktijk' aan. 
 
Zorg en Welzijn is een vakgebied dat veel gekozen wordt door onze leerlingen. Sinds vorig schooljaar 
bieden we Zorg en Welzijn ook aan als juniorvak in onze onderbouw. De leerling maakt hier kennis met 
de wereld die Zorg en Welzijn is en maakt hierdoor een bewustere keuze maken om dit profiel te kiezen 
in de bovenbouw. We zoeken een collega die zich inzet om het profiel Zorg en Welzijn de aandacht te 
geven dat het verdient.  Ben jij degene die de vele mogelijkheden van Zorg en Welzijn aan onze 
‘onderbouwers’ wil laten zien? Ben jij de professional die Zorg en Welzijn jr. verder kan ontwikkelen? 
Heb je daar verschillende ideeën over? Vind jij het geven van kooklessen leuk en vind jij het fijn de 
leerling de liefde voor garde en ingrediënten te leren, solliciteer dan naar deze functie! 
 
We zoeken een enthousiaste collega die het profiel Zorg en Welzijn verder vorm wil geven met een 
actuele inhoud die past bij het vervolgonderwijs en de maatschappelijke ontwikkelingen anno 2023. Met 
toewijding coach je de leerling die je graag de kneepjes van het (keuken)vak leert in onze professionele 
keuken en op het zorgplein. 
Je bent een ervaren professional of iemand die zich op basis van eerder bewezen competenties snel kan 
inwerken. 
 
Heb je zin om je aan te sluiten bij ons team? Graag! We zijn benieuwd naar jou en je ambities! 
 
Wat bieden wij? 
Een kleinschalige vmbo-school in Sliedrecht met een leuke en dynamische leeromgeving. Waar 
bevlogen en betrokken collega's de leerlingen kennen en zien. Je ontvangt een laptop in bruikleen voor 
gebruik in de interne digitale schoolomgeving. Verder krijg je in de eerste twee jaar een coach 
toegewezen om te kunnen groeien naar die excellente onderwijsprofessional. 

 



 

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder: 
• 8,33 % eindejaarsuitkering 
• bedrijfsfitnessregeling met gemiddeld 50% voordeel! 
• fietsplan 
• veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door een groot aanbod van trainingen en 

cursussen 
• reiskostenvergoeding woon- werkverkeer conform cao vo 

 
Informatie 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met Nick van Bennekom, via 
telefoonnummer 0184-750 200. Of bekijk onze website https://griendencollege.nl/ 
 
Solliciteren? 
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je motivatiebrief met actueel cv  
vóór 1 april 2023 naar mw. Gerrie van Gilst, g.vangilst@spon.nl 
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