
VACATURE  
Functie 
Docent Duits (LB) 
 
Startdatum 
Per direct 
 
Soort vacature 
Parttime/ ca. 0,5 fte 
 
Dienstverband 
Vervanging 

 

Wie zoeken wij ? 

Wij zoeken per direct een docent Duits ivm ziektevervanging. Het einde van de vervangingsperiode is 
niet bekend. Het gaat om 10 tot 12 lesuren van 60 minuten (0,48 – 0,58 fte) in klas 2 van het vmbo tl 
en vmbo tl/havo. 

Opleiding 
Wij zoeken een docent met een tweedegraads bevoegdheid, of studerende hiervoor. 
Het betreft een LB-functie. 

Over het Oosterlicht College Vianen 
 
In Vianen volgen ca. 800 leerlingen een vmbo-  en havo-opleiding. Bij ons krijgt elk leerling de kans 
om te excelleren. In een taal, een zaak- of betà-vak of op het gebied van sport, creativiteit of cultuur. 
Ook talenten als organiseren, samenwerken en ondernemen worden gezien en gestimuleerd. Een 
veilige en kleinschalige leeromgeving is een van de zekerheden die maakt dat onze leerlingen 
daadwerkelijk kunnen en durven te groeien. Op onze school wordt er gewerkt met lesuren van 60 
minuten. 
 
Ons schoolgebouw en onze organisatie is op deze uitgangspunten ingericht. Ons schoolgebouw is 
compact met op elke verdieping een logische indeling en heldere bewegwijzering. Je voelt je snel 
vertrouwd in het gebouw en weet binnen de kortste keren goed de weg. Door de open structuur en 
de manier waarop de school is ingedeeld, is het veilig, sfeervol en overzichtelijk. 
 
Missie 
Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open 
christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf 
zijn. We behalen hoge onderwijsresultaten. Respect, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en 
samenwerking zijn onze kernwaarden. 
 
Visie 
Het Oosterlicht College biedt leerlingen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en 
uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, 
geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om 
zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen 
leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch 
en creatief te denken en te experimenteren. 



Identiteit: elke leerling of docent is welkom 
Elke leerling of docent is welkom, ongeacht zijn godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. De 
basis van ons christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar. Iedereen op deze school wil dat 
respect en die zorg voor elkaar beleven en uitdragen. Zo ontstaat en groeit een sociale, vriendelijke 
en veilige leefomgeving. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van 
werken. 
 
Onze kernwaarden 
Vertrouwen - Samenwerking - Kwaliteit - Respect - Ambitie 
 
Onderwijs en doelstellingen 
Ons onderwijs richt zich op kennis die zich langs herkenbare leerlijnen ontwikkelt. Wij geven onze 
leerlingen de ruimte om met die kennis, op een manier die uitdaagt, aan de slag te gaan. Naast 
kennis en vaardigheden werken we aan een brede vorming van onze leerlingen. Zij leren 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Dit beloven wij in onze 
onderwijsdoelstellingen: ✶ Ons onderwijs is uitdagend, eigentijds en betekenisvol ✶ In en buiten de 
les leveren we maatwerk door te kijken naar onderwijsbehoeften en het aanbieden van diversiteit ✶ 
De kwaliteit van de les is hoog en de resultaten zijn goed ✶ Leerlingen ontdekken, verbreden en 
verdiepen hun talent ✶ Leerlingen ontwikkelen eigen verantwoordelijkheid ✶ Leerlingen verlaten de 
school met een passend diploma, zonder studievertraging. 
 
PCOU Willibrord 
Het Oosterlicht College Vianen valt, samen met 10 andere scholen voor voortgezet onderwijs in de 
omgeving Utrecht, onder de Willibrord Stichting. Deze scholen omvatten het hele spectrum van het 
voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De scholen tellen samen ruim 
11.000 leerlingen en ca. 1230 medewerkers. 
 

Wat wij bieden 

Het Oosterlicht College is een hartelijke school. Veel van onze medewerkers werken al jaren met veel 
plezier op de school. Wij hebben een doordacht begeleidingstraject van eerstejaars leraren en 
studenten en intervisie voor tweedejaars leraren. Bevoegde docenten worden op weg geholpen door 
een collega.  

Werken op het Oosterlicht betekent werken op een brede school waar de basis prima op orde is. De 
inspectie waardeert onze onderwijskwaliteit als bovengemiddeld. Onze examenleerlingen maken ons 
jaar in jaar uit heel trots. Zij slagen met prachtige examenresultaten. 

Kom ons trotse team versterken!  

 

Arbeidsvoorwaarden 

De functie wordt ingeschaald in schaal LB (min. € 2822, max. € 4301 bij een fulltime aanstelling). Wij 
vragen je niet te reageren indien je voor een hogere schaal in aanmerking wilt komen. Daarnaast 
bieden wij secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vakantietoeslag van 8%, een 
eindejaarsuitkering van 8%, fiscale voordeelregelingen zoals de uitruil reiskosten, de aanschaf van 
een fiets, laptop of mobiele telefoon. 

 



Solliciteren? 

Wil je meer weten over deze vacature ? Neem contact op met Jessica Kuiperij – afdelingsleider tl/h/v 
via j.kuiperij@oosterlicht.nl of telefoonnummer 0347 – 32 56 20. 

We ontvangen graag uiterlijk 27 september 2021 je brief en c.v. Onze voorkeur gaat uit naar 
sollicitaties via Meesterbaan. Een andere mogelijkheid is via sollicitatie@oosterlicht.nl. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 4 oktober 2021. 
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