
 

Vacature: Docent, PRO Emmen, 0,60 FTE. 

 

 

PRO Emmen zoekt per 1 februari 2022, een docent en mentor voor onze 4e-jaars leerlingen. Word jij onze 

nieuwe docent? Dan geef je aan onze 4e-jaars leerlingen o.a. de vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. 

Ook zitten er in je rooster uren waarbij je tijdens praktijklessen een vakdocent ondersteunt.  Je werkdagen zijn 

op maandag, woensdag en vrijdag. 

Algemene informatie over de school 

Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o., PRO Emmen, is een school voor praktijkonderwijs en is een 
zelfstandige stichting. De school verzorgt het onderwijs voor ca. 400 leerlingen. Totaal werken er 72 collega’s, 
58 fte. 
Wij zoeken met ingang van 1 februari 2022 een bevoegd docent. Wij nodigen je uit om te solliciteren wanneer 
je volgens de wet BIO bevoegd bent om binnen het praktijkonderwijs les te geven. Docenten met een Pabo-
diploma, die affiniteit met ons onderwijs hebben, nodigen we ook van harte uit om te solliciteren.  
Vóór 1 februari 2022 is er de mogelijkheid om kennis te maken met de huidige docent van de 4e-jaars 
leerlingen en is er de ruimte om een uitgebreide overdracht te krijgen. 
 
Salariëring en termijn 
De salariëring is conform schaal LB, CAO-VO. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2022.  
 
Extra mogelijkheid uitbreiding met 0,2 fte 
 
Leerlingen van PRO Emmen kunnen bij ons een VCA certificaat halen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu Checklist Aannemers. Heb je affiniteit met het vak VCA, dan zijn hierin ook extra mogelijkheden op 
de donderdagen, wat inhoudt dat je aanstelling met 0,2 fte op de donderdagen uitgebreid kan worden met 
een looptijd tot in ieder geval 31 juli 2022. Je werkt dan in totaal 0,8 fte/vier werkdagen per week op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Om dit vak te mogen geven moet je zelf ook in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat of bereid zijn dit te 
halen. Het halen van het VCA-certificaat kan middels een E-learning programma. Het certificaat is voor iemand 
met affiniteit op dit vlak in korte tijd te halen. Tijdens een eventueel gesprek met onze benoemingsadvies-
commissie, kan er meer uitleg gegeven worden over deze extra mogelijkheid. Samen kan bepaald worden of 
dit misschien iets voor jou is, bovenop de 0,6 fte aanstelling. 
 
Wij zoeken een collega die:  

• fungeert als mentor vanuit de driehoek educatief partnerschap, waarbij er door kind, ouder(s) en 
school gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijk doel. De mentor fungeert hierin als spil en is de 
verbinder; de collega werkt vanuit deze optiek mee aan onderwijsvernieuwing;  

• gedifferentieerd les kan geven in AVO-vakken;  
• goed kan samenwerken in een team en daarbij het belang van de leerling centraal kan stellen; 
• proactief werkt;  
• kan handelen naar onze vijf kernwaarden: meesterschap, verrassend, strijdbaar, zelf doen en  

eigen weg;  
• een breed scala aan didactische werkvormen en leeractiviteiten kan hanteren;  
• een goed pedagogisch klimaat kan creëren;  
• administratieve taken kan uitvoeren (bijvoorbeeld: IOP/Ontwikkelplannen schrijven, Somtoday en 

Presentis bijhouden);  
• een eigen visie op ondersteuning heeft. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Procedure: 
• Wil je nadere informatie ontvangen over deze vacature en procedure, dan kun je contact opnemen met 

teamleider Koen Verweij, tel. 0591-613310. 
•  Wil je stukken ontvangen ter voorbereiding en om meer te weten van het onderwijs binnen PRO Emmen, 

dan kun je documenten opvragen via info@pro-emmen.nl. 
•  De sollicitatiebrief en je curriculum vitae kun je mailen naar info@pro-emmen.nl. 
•  De sluitingsdatum voor het versturen van je sollicitatiebrief en curriculum vitae is vrijdag 19 november  
 2021. 
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