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Docent PO/VO 
 

You Academy zoekt jou! 

Ben jij een enthousiaste docent PO of VO die naast lesgeven ook wil coachen en ontwikkelen, 

solliciteer dan op de functie van coach. Als coach ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 

praktijk, stem je met medecollega’s het onderwijsprogramma af en ontwikkel en organiseer je de 

leeractiviteiten. Je coacht de tieners van 10-14 jaar waarbij kennis-, vaardigheids- en persoonlijke 

doelen van de tieners centraal staan.  

 

Vacature  

Type vacature    

Parttime  

0,4-0,6 fte   

  

Dienstverband   

Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij goed 

functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden. 

 

Over ons  

Jouw team, jouw uitdaging 

Wij zoeken iemand die innovatief is en bereid is om met behulp van Curriculum 10-14 onderwijs 

te ontwerpen en te verzorgen. Op de You Academy gaan wij ervan uit dat je altijd en overal kunt 

leren en dat leren en persoonlijke ontwikkeling samen gaan. Daarom vragen we naast goede 

vakkennis ook de bereidheid in de relatie met de doelgroep te investeren en breder te kijken dan 

alleen het geven van onderwijs in het klaslokaal. 

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s en een prettige werksfeer. 

De uitdaging van een zelfstandige functie binnen een professioneel en gezellig team. 

Verder bieden wij je ook: 

• salaris conform cao VO 

• eindejaarsuitkering van 8%  

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden.              
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Onze school:  

De You Academy is een samenwerking tussen De Stichting Andreas College en Stichting Prohles.  

Stichting Andreas College is je formele werkgever.  

 

De You Academy is een nieuwe school voor tieners tussen de 10 en 14 jaar die eerder of juist 

later toe zijn aan de middelbare school. 21 leerlingen zijn gestart vanuit het principe dat altijd 

en overal geleerd kan worden, kennis, vaardigheden en persoonsontwikkeling hand in hand 

gaan in een veilige en uitdagende omgeving. Op de You Academy wordt gewerkt met een 

vernieuwend onderwijsconcept dat aansluit bij de ontwikkeling van tieners.  

 

De You Academy is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de persoonlijke 

ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doe we onder meer door het 

geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijke 

perspectief. 

 

Over jou 

Jij bent 

Jij bent in het bezit van een PABO diploma of minimaal een tweede graads bevoegdheid (VO). 

Je bent innovatief en bereid om met behulp van het IMYC programma onderwijs te ontwerpen 

en te verzorgen. Op de You Academy gaan wij ervan uit dat je altijd en overal kunt leren en dat 

leren en persoonsvorming hand in hand gaan. Daarom vragen we naast goede vakkennis ook de 

bereidheid in de relatie met de doelgroep te investeren en breder te kijken dan alleen het geven 

van onderwijs in het klaslokaal. 

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Stuur je sollicitatie zo snel mogelijk via Meesterbaan. 

Solliciteren kan tot en met 8 oktober 2021. 

 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw E. Mens 

email: e.mens@andreascollege.nl. 

Er wordt zowel intern als extern geworven en een VO bevoegdheid is een pré.  

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Petra Bosman,  

personeelszaken. Per mail bereikbaar op p.bosman@andreascollege.nl  

 

Stuur alstublieft jouw sollicitatie niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Bosman of 

mevrouw Mens. Alleen online sollicitaties via Meesterbaan.nl worden meegenomen in de 

procedure.  

 

De 1e sollicitatieronde is op dinsdag 12 oktober 2021, de 2e ronde is op 26 oktober 2021. 

Bij een geschikte kandidaat volgt benoeming per eerst mogelijke datum. 

 

https://www.meesterbaan.nl/onderwijs/171164-vacatures-onderwijskundige-docent-po-vo-katwijk.aspx
mailto:e.mens@andreascollege.nl

