
 
 
 
 
 
 

Vacature Docent Algemene Techniek, De Zwaaikom, 0,8 tot 1 FTE  
 
 
Over de school 
Praktijkschool De Zwaaikom is een school met een regiofunctie. De doelgroep bestaat uit jongeren van 
12 tot en met 18 jaar, die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een 
reguliere (beroeps)opleiding te volgen. Het gaat om jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en 
opvoedingsbenadering wordt geboden.  
 
Over de functie 
Voor schooljaar 2022/2023 zoeken we voor het team van De Zwaaikom een bevlogen docent Algemene 
Techniek, werktijdfactor 0,8 tot 1. Het gaat om een vacature met uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Over jou 
• Je beschikt over uitstekende vaardigheden als het gaat om het omgaan met moeilijk lerende leerlingen. 
• Je verzorgt in ieder geval de lessen Algemene Techniek aan leerlingen uit alle leerjaren, samen met de 
andere collega’s uit de vakgroep.  
• Je levert een actieve bijdrage aan de onderwijsontwikkeling op school. 
• Je stimuleert leerlingen om te leren en zelf blijf je leren. 
• Je begrijpt hoe verschillend onderwijsbehoeften kunnen zijn, zowel op sociaal-emotioneel als op 
cognitief gebied en daar kun je prima mee overweg. 
• Je zorgt er met sterk klasmanagement voor dat je klas goed loopt en je vindt het ook leuk om samen 
met je collega’s te zorgen voor een goed draaiende school. 
• Helder communiceren en verantwoordelijkheid naar je toetrekken zijn voor jou heel vanzelfsprekend. 
• In de woorden samenwerking, betrokkenheid en respect herken je jouw visie op onderwijs. 
• Heb je een of meerdere specialisaties, dan horen we het graag, want we leren ook graag van en met 
elkaar! 
 
Over Delta-onderwijs 
De Zwaaikom is onderdeel van Delta-onderwijs, waar 450 Delta-onderwijsprofessionals werken aan 
bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Bij Delta leren en ontwikkelen zo’n 4500 leerlingen in 
Oosterhout en omliggende dorpen zich tot gelukkige, bewuste en zelfstandige wereldburgers. Eigenheid, 
vertrouwen, ontwikkeling en verbinding kenmerken ons onderwijs. Voor de komende jaren hebben we de 
ambitie om onze kwaliteit goed te borgen en verder te versterken, ruimte te maken om samen te groeien 
en optimaal te leren van en met elkaar. 
 
Interesse of meer informatie?  
Heb je interesse of wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Robert Bertens, 
telefoon 0162-422827, e-mail robert.bertens@dezwaaikom.nl. Reageren kan tot en met zondag 8 mei 
2022. 


