
 
 
 
 
 

 
 
 

Yuverta VMBO  Den-Bosch (voormalig Helicon) en Stichting Praktijkonderwijs ’s-
Hertogenbosch 
Zijn met ingang van schooljaar 2021-2022 op zoek naar: 
 

Docent PrO-VMBO klas -  met mentortaken  -  WTF 0,6  
  
 
Algemene informatie: 
Sinds schooljaar 2020-2021 werken wij, Yuverta VMBO Den-Bosch, De Bossche Vakschool en 
De Rijzert school voor praktijkonderwijs, met een PrO-VMBO klas. 
Hiermee voorzien wij in een behoefte om leerlingen met een dubbeladvies (pro-vmbo) in 
een klas te plaatsen waarbij de werkelijke doorstroom naar vmbo-basis of PrO met twee jaar 
kan worden uitgesteld. 
 
De PrO-VMBO klas is gesitueerd in het pand van De Rijzert. Het eerste jaar krijgen de 
leerlingen een combinatie van veel praktijklessen met theorie op vmbo basis niveau. 
Leerlingen gaan een aantal keer meedraaien op de twee VMBO scholen om te ervaren hoe 
het onderwijs daar is ingericht en om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken als 
duidelijk is dat de leerling naar het VMBO door kan stromen. 
Het tweede jaar is nog meer gericht op het verder kennis maken met het VMBO. 
Uiterlijk aan het einde van twee schooljaren wordt besloten of de leerling door kan stromen 
naar een van de twee VMBO scholen of dat de leerling binnen het praktijkonderwijs de 
schoolloopbaan vervolgt. 
 
De theorielessen aan deze klassen wordt verzorgd door drie collega’s, van iedere school één. 
Vanuit Yuverta zijn we op zoek naar een collega die bereid is te gaan werken in de PrO-
VMBO klassen op De Rijzert maar ook affiniteit heeft met (groene) VMBO.  
 
Voor meer informatie over onze scholen verwijzen we graag naar onze website: 
www.rijzert.nl en https://www.helicon.nl/vmbo/helicon-vmbo-den-bosch/  
 
 
Als dit je aanspreekt en je denkt: “Daar zou ik graag willen werken!”, reageer dan op de 
vacature. We gaan graag met jou in gesprek! 
 
 
Wat verwachten we van jou? 
We verwachten dat je past binnen het pedagogisch sterke team en vooral het uiterste uit 
jezelf wilt en durft te halen om onze leerlingen te ondersteunen en te begeleiden bij hun 

http://www.rijzert.nl/
https://www.helicon.nl/vmbo/helicon-vmbo-den-bosch/


persoonlijke ontwikkeling, zodat ze aan het einde van hun schoolloopbaan een duurzame 
plek weten te vinden op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Als mentor vervul je 
daarin, samen met je collega’s, een zeer cruciale rol. Je bent het aanspreekpunt voor 
leerlingen, vaak hun vertrouwenspersoon, en onderhoudt daarbij de essentiële contacten 
met de ouders en soms met externe instanties. Je bent een kei in lesgeven en bent in staat 
om te bepalen waar de leerlingen behoefte aan hebben.  
 
Een passende onderwijsbevoegdheid, hiervoor studerend of de bereidheid om deze studie 
op korte termijn op te pakken, is een voorwaarde voor benoeming, te weten: 

- PABO aangevuld met een kopopleiding 
- Tweedegraads lesbevoegdheid  

 
Wat bieden we jou? 

- een zeer uitdagende functie in een voorziening van een tijdelijk contract met uitzicht 
op een vast dienstverband bij goed functioneren en als de formatie dit toelaat 

- een inschaling conform de CAO MBO 
- prima secundaire arbeidsomstandigheden 
- om je werk goed te kunnen doen een laptop in bruikleen 
- en.. een fijne plek om te werken!! 

 
Informatie en sollicitatie 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Noortje van den Boogaard, 
adjunct-directeur van De Rijzert. Telefoon: 073-6217623. 
 
Belangstellenden gelieve z.s.m. maar uiterlijk 27 juni hun sollicitatiebrief en CV te sturen 
naar vacature@rijzert.nl t.a.v. mevrouw N. van den Boogaard. 
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