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» Je werk 

De docentcoach maakt deel uit van het team 

P&O dat verder bestaat uit drie P&O 

adviseurs en een teammanager.  

 

Onze studenten verdienen goed onderwijs dat 

wordt verzorgd door professionele docenten. 

Als docentcoach draag je bij aan het opleiden 

van docenten die nog in opleiding zijn: je 

begeleidt studenten van een lerarenopleiding 

tijdens hun stage en je coacht zij-instromers 

die hun Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 

(PDG) willen behalen. Daarnaast draag je bij 

aan de verdere professionalisering van onze 

(startende) docenten en instructeurs die een 

gerichte coachvraag hebben. 

 

Het Regio College is opleidingsschool voor de 

Hogeschool van Amsterdam (HvA). In je rol 

van schoolopleider begeleid je docenten in 

opleiding (1e, 2de, 3de en 4de jaars studenten) 

die hun leer-werktraject (stage) doorlopen bij 

het Regio College. Je organiseert en leidt 

intervisiebijeenkomsten voor de stagiaires en 

de collega’s die de werkplekbegeleiding 

binnen het Regio College verzorgen. Je 

draagt bij aan het werven en matchen van 

stagiaires en bent het aanspreekpunt voor de 

Instituutsopleider van de HvA en de andere 

coaches binnen het Regio College. 

 

Zij-instromers begeleid je bij het behalen van 

het PDG. Voor velen van hen is werken in het 

(mbo)onderwijs nieuw en dit in combinatie 

met een pittige studie vraagt veel van deze 

medewerkers. Jij helpt hen het overzicht te 

bewaren en geeft ze tips waar ze vastlopen. 

Je kijkt mee in de lessen die ze geven en 

organiseert de intervisiebijeenkomsten.  

 

Voorafgaand aan de start van het schooljaar 

organiseer je de introductiebijeenkomst voor 

nieuwe medewerkers. Jij voert de regie over 

deze dag en geeft (samen met een aantal 

specialisten) vorm en inhoud aan de 

bijeenkomst en zorgt hiermee voor een goede 

start van onze nieuwe collega’s. In vervolg 

hierop organiseer jij voor de nieuwe docenten 

een reeks workshops waarin zij verder 

wegwijs worden gemaakt in het onderwijs bij 

het Regio College. Ook voor deze nieuwe 

docenten organiseer je intervisie-

bijeenkomsten. 

 

Meer specifieke coachvragen van zittende 

medewerkers worden ook door jou opgepakt 

of je leidt de vraag door naar een van de 

andere coaches binnen onze school. Verder 

draag je je steentje bij aan de werving van 

docenten: je voert oriënterende gesprekken 

met mensen die interesse hebben in een 

baan in het onderwijs en brengt hen in contact 

met de onderwijsteams.  

 

» Wij zoeken 

Een enthousiaste coach met een afgeronde 

erkende coachopleiding die goed op de 

hoogte is van de uitdagingen waarvoor een 

(nieuwe) docent in het mbo staat. Je bent zelf 

werkzaam (geweest) in het mbo-onderwijs en 

beschikt over ruime ervaring met het 

begeleiden en coachen van docenten (in 

opleiding). 

 

Je bent toegankelijk en maakt gemakkelijk 

contact, je beschikt over een goede dosis 

nieuwsgierigheid en ziet mogelijkheden waar 

anderen vastlopen. Je zoekt actief de 

samenwerking op, schroomt niet om zaken 

bespreekbaar te maken en werkt 

gestructureerd en planmatig. Je bent kritisch 

op je eigen werk en doet vanuit jouw rol van 

docentcoach voorstellen om de wijze waarop 

het Regio College invulling geeft aan de 

professionalisering van docenten te 

versterken.    

 

» Wij bieden 

In eerste instantie bieden we je een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst van een jaar met 

uitzicht op verlenging. De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao mbo. 

Het salaris bedraagt maximaal € 4.939,= bruto 

per maand (schaal 11 cao mbo) bij een 

volledig dienstverband. Naast dit salaris is 

een aantrekkelijk pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden beschikbaar.   

 
 

» Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Miranda Zuyderduin, teammanager P&O: 

12 APRIL 2021  

Onze collega gaat met pensioen en daarom is het team P&O per 1 augustus 2021 op zoek naar een: 

Docentcoach  (0,8 / 2 x 0,4 fte*) 

VACATURE 
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(06) 19346724 of 

mzuyderduin@regiocollege.nl. Je 

motivatiebrief en curriculum vitae ontvangen 

we graag uiterlijk 26 april 2021 op: 

secretariaatscholen@regiocollege.nl onder 

vermelding van vacature docentcoach.  

 
Deze vacature wordt zowel in- als extern geplaatst 

 

* het heeft de voorkeur om deze vacature te 

vervullen met twee personen die beide 0,4 fte 

invullen.  

 

Wij zijn een school die midden in de samenleving 

staat. Onze studenten hebben een diverse 

achtergrond met ieder zijn eigen unieke 

talenten.  We geloven dat we onze studenten het 

beste kunnen aanspreken met een team dat o.a. qua 

leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen, 

gender en persoonlijkheid divers is samengesteld. 

Daarom streven we naar diversiteit in de teams. De 

verschillen in mensen helpen ons nog beter 

onderwijs te geven! 
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