
   

PRO Dokkum is per direct op zoek naar een:  
 

Docent Praktijkonderwijs AVO M/V 
 

0,2 fte 
Schaal LB (max. € 4.301,-) 

 

PRO Dokkum 

PRO Dokkum is een school voor 

Praktijkonderwijs. Dit is een vorm van 

Voortgezet Onderwijs die bedoeld is 

voor leerlingen die baat hebben bij 

praktisch leren.  

De leerlingen leren door te 

ontdekken, te ervaren en te 

ondervinden. Door middel van stages, 

theorie- en praktijkvakken worden de 

leerlingen toegeleid naar arbeid.  

Leerlingen ontwikkelen competenties 

die zij na school nodig hebben op het 

gebied van wonen, werken, 

vrijetijdsbesteding en goed 

burgerschap.  

Doel van het Praktijkonderwijs is 

jongeren voor te bereiden op een 

zelfstandig functioneren in de 

maatschappij. 

Functiebeschrijving 

Als docent AVO verzorg je de AVO-vakken en lever je een bijdrage aan de 
algemene ontwikkeling van de leerlingen. Je werkt als leerkracht voor 
een groep leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Met hart 
en passie begeleid je deze jongeren en ben je verantwoordelijk voor de 
algemene ontwikkeling van deze doelgroep die vaak extra aandacht 
nodig heeft. Je wilt je bijdrage leveren aan ontwikkelingen in jouw 
vakgebied en bent goed in het overdragen van kennis en vaardigheden. 
Als docent  ben je in staat om je pedagogische, vakinhoudelijke en 
didactische competenties op de juiste manier in te zetten. 
 
 

Functie-eisen 

 Je bent in het bezit van een Pabo-diploma; 

 Je bent breed inzetbaar, affiniteit met praktijk; 

 Je hebt affiniteit met de doelgroep; 

 Je biedt structuur, bent consequent en duidelijk;  

 Enkele jaren werkervaring is een pré. 

Wil je nadere informatie, neem dan contact op met: dhr. B. van Kammen, 
directeur, telnr. 0519-294137 of via info@prodokkum.nl. 

 
Heb je serieuze belangstelling, stuur dan een email naar PRO Dokkum 

Bestuursbureau, t.a.v. Annie Bos. Email: bsa@dockinga.nl. 
 

Je brief moet uiterlijk 31 december a.s. ontvangen zijn. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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