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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 
taaltrajecten.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. 
 
De student is mede-eigenaar van zijn 
leerproces en de praktijk als toetssteen: dat 
zijn de twee pijlers van de onderwijsvisie van 
het Regio College. Nieuw onderwijs 
veronderstelt een nauwe verbinding tussen 
school en werkveld. De opleidingen 
ontwikkelen in toenemende mate (delen van) 
het onderwijsprogramma met en bij bedrijven 
en organisaties in het werkveld waar zij 
leerlingen voor opleiden. 
 
Voor de school voor Zorg, Welzijn en Sport 
zijn wij per direct op zoek naar een: 
 

Docent Nederlands  
standplaats Zaandam 

 » Je werk 
Als docent zorg je in nauwe samenwerking 
met je collega’s voor de uitvoering en 
ontwikkeling van het beroepsonderwijs dat is 
afgestemd op de praktijk. De studenten van 
Entree hebben geen afgeronde vooropleiding. 
Zij zijn graag praktisch bezig en hebben veelal 

een korte spanningsboog. Dit vraagt van jou 
als docent een empathische houding waarbij 
tact, geduld, maar ook consequent handelen 
van groot belang is. Het onderwijs is gericht 
op het verkrijgen van een (nieuwe) kans in de 
maatschappij. Concreet betekent dit 
doorstroming naar een hoger niveau opleiding 
binnen het Regio College om een start-
kwalificatie te halen of een plaats op de 
arbeidsmarkt. 
 
Je geeft les op de locatie Zaandam aan 
Entree groepen. De diversiteit van de 
doelgroep vraagt om maatwerk, de lessen die 
je geeft richten zich vooral op de persoonlijke 
- en talentontwikkeling van de studenten. 
Naast je lesgevende taak, draag je bij aan 
onderwijsontwikkeling en begeleid je 
studenten in hun leerproces op school en bij 
hun stage, waarbij coachen en motiveren 
belangrijk is. 
 
» Wij zoeken 
Een enthousiaste collega die beschikt over 
aantoonbare ruime ervaring in het werken met 
de doelgroep van Entree. Je draagt zorg voor 
het onderwijs, coaching en begeleiding van 
studenten. Je bent in het bezit van een 2de 
graads lesbevoegdheid (of bereid om een 
bevoegdheid te halen) en gekwalificeerd om  
Nederlands te kunnen geven. 
 

Zelfstandig en flexibel inzetbaar zijn om ook 
andere vakken (bijvoorbeeld keuze- of 
beroeps- workshops) te kunnen geven is een 
pré. Je hebt affiniteit met onze studenten en je 
beschikt over de nodige pedagogische 
vaardigheden om hen verder te helpen in hun 
ontwikkeling. 
 

Tenslotte ben je een teamspeler, werk je 
kwaliteit- en resultaatgericht en beschik je 
over gevoel voor humor, relativerings- en 
doorzettingsvermogen. 
 » Wij bieden 
We starten in eerste instantie met een 
aanstelling voor schooljaar 2021-2022. 
Inschaling is afhankelijk van de relevante 
kennis en ervaring die je meebrengt en is 
conform de cao mbo schaal LB (als docent 
max. € 4.429,-). 
 » Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Hetty ten Hoope, teammanager Entree, 
06-50201956/ htenhoope@regiocollege.nl. 
 
Spreekt de functie je aan en herken je jezelf in 
het profiel, stuur dan je sollicitatiebrief en 
curriculum vitae zo snel mogelijk 
per e-mail aan Rebecca van Noordwijk,  
secretariaatZWS@regiocollege.nl. 
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Voor de School Zorg, Welzijn & Sport zijn wij voor team Entree op zoek naar een: 

 Docent Nederlands (0,5 - 0,6 fte) 
 

standplaats Zaandam 

VACATURE 
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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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