
 
 

 

Sta jij vol enthousiasme voor de klas en wil jij een bijdrage leveren aan de toekomst van onze 
leerlingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een: 
 

Docent PIE  
(0,8 – 1 FTE)  
 
De functie  
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent PIE voor onze vestiging in 
Vroomshoop. Je verzorgt lessen aan leerlingen in de basis- , kader- en gemengde leerweg, waarbij in 
de kader- en gemengde leerweg de niveau 4 beroepen voluit in beeld komen. 
 
Als docent PIE draag jij bij aan de toekomst van leerlingen die veel affiniteit hebben met techniek. Als 
docent ben je initiatiefrijk en toon je eigenaarschap over het PIE-lokaal met als doel om samen te 
zorgen voor een eigentijdse, goed geoutilleerde en veilige leeromgeving. Op deze manier draag je bij 
aan een succesvolle schoolontwikkeling van onze jonge techneuten.  
 
Met jouw visie op snel veranderende technieken in relatie met technisch onderwijs, haal jij het beste 
in de leerling naar boven. Dit doe je door jezelf continu te blijven professionaliseren en door een 
bijdrage te leveren aan het vernieuwen en verbeteren van de onderwijspraktijk. 
 
Wie zijn wij 
CSG Het Noordik is een scholengemeenschap met een christelijke grondslag. Wij geloven dat onze 
wortels ertoe doen voor de samenleving van morgen. Onze medewerkers zetten zich in om de 
talenten van leerlingen optimaal te ontplooien en hun kennis te vermeerderen. Dit doen we door 
onderwijs te bieden van hoge kwaliteit in een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving. 
 
De vestiging in Vroomshoop is een dorpsschool met ruim 500 leerlingen. Hier worden lessen gegeven 
in het vmbo en onderbouw havo/vwo. Er heerst een fijne, gemoedelijke sfeer en collega’s staan altijd 
voor elkaar klaar.  
 
Wie ben jij 
Jij bent een 

• bevoegde docent PIE met passie voor het vak en die uitdaging zoekt op het gebied 
van eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het vak; 

• collega die wil bijdragen aan het vernieuwen en verbeteren van de onderwijspraktijk; 
• docent met een visie op gebied van kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs; 
• docent die mee denkt en werkt binnen de ontwikkelingen van Sterk 

Techniekonderwijs Twente. 
  
 
 
 



 
 

 

Wat bieden wij 
• ruimte om naast de lessen het vak PIE te ontwikkelen samen met collega’s van andere 

technische vakken; 
• ruimte en tijd om jezelf te blijven professionaliseren; 
• een Noordik-brede arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar;  
• inschaling geschiedt volgens de cao-vo. 

 

Jouw sollicitatie 
Ben jij enthousiast? Stuur dan je sollicitatie in via www.OnderwijsSelect.nl en laat ons weten waarom 
jij vindt dat wij een match zijn en waarom jij kiest voor CSG Het Noordik.  
Je sollicitatiebrief kun je richten aan Jessica Bouwhuis, medewerker P&O/PSA.  
 
NB. Onze vacatures worden, soms zonder ons medeweten, ook op andere vacaturesites geplaatst. 
Solliciteren kan uitsluitend via onze eigen website www.OnderwijsSelect.nl. 
 
Vragen? 
Wil je meer weten over de vestiging en de functie? Dan kun je contact opnemen met de teamleider, 
de heer Roelf-jan Schipper, tel. 0546 – 642479. 


