
VACATURE  

Functie 
Docent Levensbeschouwing 2e graads     
 
Dienstverband 
0.2 / 0.5 FTE 
Schaal LB 
Tijdelijk, met uitzicht op vast 
 
Startdatum 
Zo spoedig mogelijk   
 
 
 
 
Taken 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij opzoek naar een docent Levensbeschouwing.  

Het betreft lessen voor leerlingen van de vmbo- en de havo opleidingen.  

Daarnaast ben je sectievoorzitter, inzetbaar voor mentoraat en ben je betrokken bij algemene schooltaken. Ook ben je 

ambassadeur van de identiteit van de school.  

 

 

Wie zoeken wij? 

Je hebt passie voor je vak en bent in staat leerlingen te coachen en motiveren.  

Daarnaast ben je in het bezit , of bijna, van een 2e graads bevoegdheid voor het vak Levensbeschouwing.   

In het eerste half jaar ben je beschikbaar voor 0.2 fte, het tweede half jaar zullen er uren bij komen en ben je inzetbaar voor 

0.5 fte.  

 

Wat bieden wij? 

Je komt te werken op een middelgrote school met ongeveer 825 leerlingen uit Vianen en de omringende dorpen. Op het 

Oosterlicht College Vianen kunnen leerlingen terecht voor de basisberoepsgerichte leerweg tot en met de havo. De school 

is volop in ontwikkeling en de lijnen tussen de verschillende afdelingen en tussen collega’s zijn kort. De school heeft een 

dorps karakter met een stads randje. Wij verzorgen bijeenkomsten voor nieuwe docenten en medewerkers en zorgen voor 

een goede begeleiding, mede hierdoor ervaren zij hun komst als een warm bad. Door het sociale karakter en goede 

ontwikkelingsmogelijkheden werken veel van onze medewerkers al jaren met veel plezier op de school.  

 

De functie wordt ingeschaald in schaal LB (min. € 2865,- max. € 4366,- bij een fulltime aanstelling). 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. 

 

Sollicitatieprocedure  

De sollicitatiebrief met motivatie en je CV kan je per e-mail verzenden naar sollicitatie.vianen@oosterlicht.nl.  

Heb je behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Freek ter Welle  via 0347-325620.   
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