
 

DOCENT BOVENSCHOOLSE VOORZIENING INZICHT (36 UUR) 

INZICHT 

InZicht is de bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg 
Noord V(S)O (Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland). InZicht biedt een veilige 
plek aan leerlingen die uitvallen bij het reguliere voortgezet onderwijs. Bij InZicht is tijd en 
ruimte om te groeien en te ontwikkelen op ieder levensgebied. (Lichamelijk, geestelijk, 
school, thuis, relaties, leefomgeving). Het gaat om een tijdelijke plaatsing waarbij het doel is 
het vinden van een passende onderwijsplek. 

InZicht is een kleine voorziening met maximaal 40 leerlingen. Lesgeven gebeurt op 
individueel niveau. Er wordt onderzocht wat de onderwijsbehoeften zijn van een leerling. Het 
dagprogramma bestaat uit een onderwijsprogramma waarbij de leerling zoveel als mogelijk 
het programma van de school van herkomst volgt en er is een middagprogramma. Hier 
worden diverse trainingen aangeboden aan leerlingen, denk aan Rots en Water training, 
gym, Theater als Middel, Voorlichting vanuit de gemeente, koken, etc.  

Je bent als docent onderdeel van een klein team dat nauw met elkaar samen werkt. We 
hebben wekelijkse team overleggen, leerlingbespreking en voeren gesprekken met ouders 
en scholen. Ieder jaar hebben we twee keer een activiteitenweek waarvan we een week op 
kamp gaan. 

FUNCTIE-EISEN 

Je hebt een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. 

Je bent deskundig en hebt ruime ervaring in het onderwijs- werkveld. 

Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar .   

WAT NEEM JIJ VERDER MEE?  

Je hebt grote affiniteit met de leerlingenpopulatie binnen InZicht.  

Je bent flexibel, enthousiast, toegankelijk, bevlogen, proactief en denkt out of the box.  

Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamspeler. 

Je werkt vanuit een prettige samenwerking met ouders/verzorgers, leerlingen, schoolleiding, 
docenten en andere deskundigen.  

Omdat we op zoek zijn naar een aanvulling op het huidige team gaat onze voorkeur uit naar 
een man. 

WAT BIEDEN WE? 

Werken in een enthousiast, betrokken team. 

Een fulltime baan met uitzicht op een vaste aanstelling. 

 


