
 

  

Eerstegraads docent informatica havo/vwo gezocht  

Omvang: in overleg af te spreken  
  
Heb jij zin om op een leuke, veelzijdige school in Amsterdam Zuid te komen werken? Beschik jij over 
een eerstegraads bevoegdheid informatica of ben je bezig met het afronden van je bevoegdheid 
informatica? Reageer dan op deze vacature.   
  
Wat bieden we?  
Een baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar we aandacht besteden aan onze 
medewerkers. Wij vinden het belangrijk, en werken er samen aan, dat onze leerlingen en 
medewerkers met plezier naar school komen en er trots op zijn. We bieden een salaris dat past bij de 
functie (schaal LD). De omvang is in overleg vast te stellen. We werken op school met Microsoft Teams 
(o.a. voor digitale bijeenkomsten). Ervaring met dit programma en/of digitaal lesgeven is een pré.   
Daarnaast zijn er taakuren beschikbaar voor een ict-coördinator. Samen met de ict-
onderwijsontwikkelgroep denkt de coördinator na over het inzetten van ict-middelen op school. De 
coördinator ondersteunt het team bij vragen, en houdt contact met de servicedesk van het ROC van 
Amsterdam. Mocht dit je aanspreken, dan is een combinatie van taken en lesgeven een mogelijkheid.   
  
De school  
Het Joke Smit College is dé plek in Amsterdam voor volwassenenonderwijs. Wij zijn een school voor 
mavo (vmbo-tl), havo en vwo. Onze leerlingen zijn, op uitzonderingen na, 18+ en studeren voor één of 
meerdere vakken of voor een compleet diploma. Ze komen uit heel Nederland naar ons toe om hun 
opleiding af te maken of om verder te leren. Het zijn mensen die bijvoorbeeld zijn gezakt voor een 
diploma, die met oog op herprofilering voor een vervolgstudie nog enkele vakken doen, of die willen 
doorstromen van mavo naar havo of van havo naar vwo. Het Joke Smit College is onderdeel van het 
ROC van Amsterdam.   
  
Interesse?  
Voor meer informatie kun je tijdens werkdagen contact opnemen met Myrte Bijster 
via infojokesmitcollege@rocva.nl.   
  
Vind je het leuk om examenklassen informatica te geven aan jongvolwassenen, stuur je motivatie en 
CV dan naar infojokesmitcollege@rocva.nl.    
  
We hebben ook een vacature voor een eerstegraads bevoegd docent wiskunde. Een combinatie van 
lesgeven in beide vakken behoort tot de mogelijkheden.    
  
www.jokesmitcollege.nl   
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