
 

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

GRIENDENCOLLEGE TE SLIEDRECHT PER 1 AUGUSTUS A.S. OF EERDER IN  ONDERLING OVERLEG EEN:  

 

 DOCENT BWI (BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR), 0,8 – 1,0 FTE  
 

Griendencollege is een vmbo-school waarin veel te kiezen valt. Onze leerling krijgt in de onderbouw een 
uitgebreid ‘juniorprogramma’ waarin de diversiteit van techniek aan bod komt. Onze bovenbouw kent 
een aantal sterke technische richtingen waaronder bouw en mediatechniek. In de bovenbouw is er voor 
leerlingen uit ons brede D&P-profiel een technisch uitstroomprofiel. Ook daarin verzorg jij de lessen. 

Voor onze afdeling techniek zoeken wij iemand die: 
- Les geeft aan onze onderbouwleerlingen en ze enthousiast maakt voor het profiel BWI tijdens de  
 ‘junior’ lessen; 
- Praktijklessen en theorielessen BWI geeft aan de bovenbouwleerlingen, de leerlingen helpt met de 
 voorbereiding van het praktijkexamen; 
- Graag ‘sleutelt’ aan de technische invulling van het vak. Je geeft les in techniek in zijn verschillende                   
 verschijningsvormen en vindt het gaaf om dit ook te verbinden naar nieuwe technieken. Kortom; je 
 ontwikkelt je vak! 
- Je leert de leerling om tijdens het gebruik van machines, gereedschap en materialen dit met veiligheid 
 te doen. Je houdt oog op veiligheid tijdens de lessen; 
- Je werkt graag samen met een team van enthousiaste technische collega’s en zoekt verbinding om 
 met elkaar aan de slag te gaan. 
 

Lijkt het je leuk om BWI-lessen te geven? Wil je vorm en inhoud van dit vak verder ontwikkelen? Heb je 
een technische achtergrond en denk je dat jij de kennis en ervaring, het enthousiasme en 
doorzettingsvermogen hebt om het vak BWI op een enthousiaste manier aan onze leerlingen over te 
brengen? 

Laat het ons weten en stuur jouw motivatiebrief en actuele cv vóór 8 mei 2023 a.s. naar de afdeling 
P&O t.a.v. mw. Gerrie van Gilst; g.vangilst@spon.nl 
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Ook mensen die nog niet bevoegd zijn, kunnen solliciteren. We bieden een goede docentenbegeleiding 
aan waarbij coaches tot je beschikking staan om je goed te begeleiden op de onderwijsvloer! 


