
 Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. 

 

Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en educatie aan circa 
5.000 studenten. Het Regio College ontwikkelt in partnerschap met de 
regionale omgeving uitdagende en effectieve beroepsopleidingen en 
taaltrajecten. De studenten worden begeleid bij het ontwikkelen van 
hun talenten en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het leren een centrale plaats. 
Voor de 500 medewerkers zijn hart voor studenten, klantgerichtheid 
en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten. 
 

 

De student eigenaar van zijn leerproces en de praktijk als toetssteen: dat zijn de twee pijlers van de 
onderwijsvisie van het Regio College. Nieuw onderwijs veronderstelt een nauwe verbinding tussen 
school en werkveld. De opleidingen ontwikkelen in toenemende mate (delen van) het onderwijs-
programma met en bij bedrijven en organisaties in het werkveld waar zij leerlingen voor opleiden. 
 
 
Het mbo-college Economie & Handel is voor het team Recreatie & Toerisme op zoek naar: 

 

Docenten Toerisme (totaal 1,1 fte) 
Standplaats Zaandam 

 
 

Je werk: 
Als docent werk je samen met een team collega’s aan de ontwikkeling en vernieuwing van het 
(beroeps)onderwijs dat is afgestemd op de praktijk. Het is jouw taak het onderwijs (voorbereiding, 
uitvoering, toetsing en evaluatie), dat is afgestemd op de leerbehoeftes van de studenten, te 
verzorgen. Daarnaast begeleid je individuele studenten en groepen in hun leerproces, waarbij 
coachen en stimuleren belangrijke aspecten zijn. Zelf vormgeven aan het onderwijs doe je ook door 
het ontwikkelen van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum.  
 
Wij zoeken: 
Je beschikt bij voorkeur over een tweedegraads docentbevoegdheid en aantoonbare ervaring in het 
geven van lessen in toeristische vakken. Òf je hebt een mbo niveau 4-opleiding afgerond met een 
diploma en hebt deze aangevuld met een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG). Je hebt kennis 
van en ervaring met nieuwe onderwijsconcepten. Je kunt een vertaalslag maken van je eigen vak naar 
het beroep waar de studenten voor worden opgeleid. Je hebt het vermogen om met mbo-studenten op 
ieder niveau verbinding te maken en een goed leerklimaat te scheppen.  
 
Heb je wel een mbo-diploma op niveau 4 behaald maar beschik je niet over het PDG dan bieden wij je 
de mogelijkheid om het PDG op kosten van het Regio College in anderhalf jaar te behalen. Om 
toegelaten te worden tot de opleiding bij de Hogeschool van Amsterdam dient middels een 
assessment een hbo werk- en denkniveau te worden aangetoond. Met het PDG ben je bevoegd om 
les te geven aan mbo-studenten. Ben je werkzaam in de branche en wil je gedeeltelijk in de praktijk 
blijven werken, solliciteer dan ook! 
 

Wij bieden 
We starten in eerste instantie met een aanstelling tot en met 31 juli 2018. Inschaling is afhankelijk van 
opleidingsachtergrond, relevante kennis en ervaring die je meebrengt en is conform de cao mbo 
schaal 8 (als instructeur max. € 3.203,-), schaal LB (als docent max. € 4.019,-) of schaal LC (als 
seniordocent max. € 4.553,-).  
 

Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Snip, seniordocent, telefoon (075) 681 41 81. 
Spreekt de functie je aan en herken je jezelf in het profiel, stuur dan je sollicitatie met curriculum vitae 
o.v.v. “vacature Toerisme” zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 26 juni a.s. per e-mail aan:  
mdouma@regiocollege.nl.  
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