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» Wat ga je doen? 
Als docent Office Support/Burgerschap werk 
je samen met collega’s aan de ontwikkeling 
en vernieuwing van het (beroeps)onderwijs 
dat is afgestemd op de praktijk. Het is jouw 
taak het onderwijs te verzorgen (voor-
bereiding, uitvoering, toetsing en evaluatie), 
afgestemd op de leerbehoeftes van de 
studenten.  
 
Je werkt bij het team Office Support. 
Studenten worden hier opgeleid tot Assistent 
administratieve dienstverlening (niveau 2) en 
Specialist management support (niveau 4). 
Je verzorgt de Burgerschapslessen en Social 
Skills en begeleidt simulatielessen m.b.t. de 
secretariaatspraktijk. Daarnaast begeleid je 
studenten in hun leerproces, door middel van 
(loopbaan) coaching.  
Zelf vormgeven aan het onderwijs doe je ook 
door het ontwikkelen van leermiddelen, 
lesmateriaal, modulen en andere delen van 
het curriculum. Het Regio College heeft 
vernieuwde ambities op burgerschaps-
onderwijs, hier kun jij samen met de docenten 
Burgerschap van andere teams vorm 
aangeven.   
 » Wat beloven wij jou? 
• Een uitdagende baan als docent Office 

management/Burgerschap bij een 
ambitieus team voor 32 uur per week (een 

andere arbeidsomvang is in overleg 
mogelijk). 

• Een arbeidsovereenkomst in eerste 
instantie voor een jaar en met uitzicht op 
verlenging. 

• Een salaris voor een docent van 
maximaal € 4429,- bruto per maand 
(schaal LB cao mbo) of voor een senior 
docent maximaal € 5018,- bruto per 
maand (schaal LC cao mbo) bij een 
volledig dienstverband. Je salaris is 
afhankelijk van de relevante kennis en 
ervaring die je meebrengt.   

• Daarnaast kun je profiteren van een ruime 
verlofregeling, collectiviteitskorting 
ziektekostenverzekering, fietsplan, ruime 
mogelijkheden tot scholing, 8% vakantie-
toeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

 » Wat vragen we van jou? 
• Je beschikt over aantoonbare ervaring 

en/of affiniteit met het mbo-onderwijs en 
het verzorgen van lessen in secretariële 
vaardigheden en burgerschap. 

• Daarnaast ben je in het bezit van of 
studerend voor een 2de graads 
lesbevoegdheid (bijvoorbeeld 
Maatschappijleer of een andere 
lesbevoegdheid). Zij-instromers met 
minimaal aantoonbaar hbo werk- en 
denkniveau die bereid zijn de 
pedagogisch didactische aantekening te 

behalen worden ook uitgenodigd te 
solliciteren. 

• Je hebt ervaring in of affiniteit met het 
werkveld waarvoor onze studenten 
worden opgeleid.  

• Je hebt aantoonbare ervaring als 
loopbaancoach van studenten.  

• Je bent in staat het beroepsgerichte 
onderwijs toe te passen binnen de 
verschillende opleidingsniveaus (2 en 4) 
die wij aanbieden. 

• Je hebt affiniteit met onze studenten en je 
kunt je inleven in hun drijfveren.  

• Ten slotte ben je een teamspeler, werk je 
kwaliteit- en resultaatgericht en beschik je 
over gevoel voor humor, aanpassings- en 
doorzettingsvermogen. 

 » Waar kom je te werken?  
Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs 
en educatie aan circa 6.000 studenten. Het 
Regio College ontwikkelt in partnerschap met 
de regionale omgeving uitdagende en 
effectieve beroepsopleidingen en taal-
trajecten. 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 ruim 500 
medewerkers zijn hart voor studenten, 
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 
belangrijke kwaliteiten.  

19 APRIL 2022  

Met ingang van schooljaar 2022-2023 zijn wij voor het team Office Support op zoek naar: 

docent Office Support/Burgerschap 0,8 fte 
Zaandam 

VACATURE 
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» Is je interesse gewekt? 
Voor informatie kun je je richten tot  
Nicolien de Klerk, teammanager Office 
Support en Administratief juridisch, 
ndeklerk@regiocollege.nl. Herken je jezelf in 
het geschetste profiel stuur dan zo snel 
mogelijk je sollicitatie per e-mail naar: 
secretariaatscholen@regiocollege.nl  
 

Het opvragen van referenties is onderdeel van de 

procedure. 

 

Wij zijn een school die midden in de Zaanse 

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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