
Profiel docent-ontwikkelaar technisch onderwijs Westland Vakcollege  

Tijdsbesteding: 3-5 dagen per week (in overleg) 

Kerncompetenties: ervaring en affiniteit met techniek & onderwijs én als ontwikkelaar 

van/aanjager voor eigentijds en vernieuwend (voortgezet) beroepsonderwijs. 

Wat is de kern van het werk? 

Samen met vakcollega’s en partners uit het bedrijfsleven ontwikkel je voor jongeren 

aansprekend technisch onderwijs bij Westland Vakcollege (WVC). Hierdoor leren jongeren 

concrete vaardigheden, doen ze actuele kennis op, ontdekken ze hun talenten en krijgen ze 

inzicht in hun interesses en bijpassende opleidings- en beroepsbeelden.  

Het onderwijsprogramma van WVC kenmerkt zich door drie termen: leren door doen, 

persoonlijke groei en maatwerk. Jij weet hier via jouw bijdrage een passende 

beroepsgerichte technische invulling aan te geven. Dit kan gericht zijn op het 

basiscurriculum van zowel de onderbouw als de bovenbouw, maar ook op specifieke 

workshops, projecten, bedrijfsbezoeken, stages en andere maatwerkactiviteiten. Een deel 

hiervan voer je ook zelf uit, binnen het (maatwerk)lesprogramma van WVC, of in de te 

ontwikkelen Westland Hotspot Techniek. Met je kennis, kunde en energie weet je collega’s 

te inspireren en activeren, zodat het vliegwiel van onderwijsvernieuwing binnen WVC 

harder gaat draaien. 

Binnen welke context werk je? 

Het programma ‘Sterk Techniek Onderwijs’ (STO) is een meerjarig programma om 

aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs te versterken, zodat leerlingen goed 

voorbereid worden op een (technische) opleiding en werk in de regio. WVC is binnen ISW de 

trekker en werkt hierin samen met het bedrijfsleven, de basisscholen en WNTweb, de 

gemeente Westland en andere instellingen zoals ROC Mondriaan. WVC is een vmbo (basis 

en kader) in Naaldwijk, vormgegeven vanuit vijf kernwaarden: trots, samen, professioneel, 

uitdagend en doen. 

Wat staat voor 2021 hoog op de agenda? 

Zo maar een greep uit de diverse ambities rondom het versterken van het technisch 

onderwijs binnen WVC: 

• De realisatie van Westland Hotspot Techniek. De organisatie en coördinatie van de start 

en de doorontwikkeling wordt getrokken door ISW onderneemt, onder regie van het 

Westland Vakcollege. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, gemeente 

Westland en WNTweb worden in de Hotspot jongeren vanaf 10 jaar ‘ondergedompeld’ 

binnen de diverse werelden van de techniek. 

• De ontwikkeling van onderwijskundige vernieuwingen, binnen Westland Vakcollege, 

maar ook in de doorlopende leerlijn met het po en mbo, in & om de Hotspot. 

• De ontwikkeling en uitrol van activiteiten voor een inspiratie- en activiteitenprogramma 

voor (vak)docenten op het VO.  

Wat neem je mee? 

Naast de genoemde kerncompetenties gaan we ervanuit dat je innovatief denkt en doet, op 

de hoogte bent en blijft van de actuele technische (onderwijs)ontwikkelingen en dat je 



daarin projectmatig kan vernieuwen. Je weet het vuurtje voor sterker technisch onderwijs in 

vakdocenten, bij het bedrijfsleven, de gemeente en andere partners aan te wakkeren, door 

inspirerend onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. Je hebt voldoende conceptuele 

denkkracht en je weet dit te concretiseren naar leeractiviteiten. 

Het basisprofiel voor deze functie is het Docent LC-profiel (zie bijlage) zoals dat binnen Lucas 

Onderwijs, waar ISW deel van uitmaakt, wordt gehanteerd. Onderwijsbevoegdheid is 

hiervoor een vereiste. Indien deze niet aanwezig is, zijn afspraken te maken over een 

opleidingstraject. Geïnteresseerden met de juiste competenties uit het bedrijfsleven 

worden daarom ook expliciet uitgenodigd te reageren. Het betreft een tijdelijke vacature, 

tot de eind van het Sterk Techniek Onderwijs-programma (31-12-2023). Doorgroei naar een 

vaste aanstelling is bij wederzijdse tevredenheid en formatieve ruimte een optie. 

Startdatum in overleg, bij voorkeur zo snel mogelijk. 


