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Met ingang van 1 augustus aanstaande is er een vacature voor:  
 
   Nederlands:  0,6 - 1 fte (het betreft een lb-functie),  
 
Zoek jij een baan in een inspirerende omgeving waar een enthousiast, goed samenwerkend team 
werkt aan vernieuwend onderwijs volgens het onderwijsconcept Kunskapsskolan? Dan is MY college 
iets voor jou!   
 
Op MY college werken we volgens het onderwijsconcept Kunskapsskolan. Dat betekent dat iedere 
leerling een persoonlijke coach heeft, waar hij/zij een kwartier per week een gesprek mee heeft om 
te praten over leerdoelen. Leerlingen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en tempo. Onze 
leerlingen kunnen bijvoorbeeld vakken op een hoger niveau doen, we proberen leerlingen in hun 
kracht te zetten. We werken met iPads en een digitale leeromgeving, de Learning Portal.  
  
Een docent(e) Nederlands op MY college is niet alleen vakdocent. Ook ben je coach, algemeen 
docent en teamlid. Alle verschillende rollen zorgen voor een uitdagende, afwisselende baan, waarin 
wij als organisatie ook graag het beste uit jou halen. Er is veel aandacht voor professionalisering, we 
stimuleren het eigenaarschap van jou als docent en willen je graag faciliteren daar waar nodig.  
 
We zoeken een bevoegd docent die, naast passie voor zijn/haar vak, initiatief toont, goed kan 
samenwerken en flexibel is in een lerende organisatie. Liefst heb je ervaring in de bovenbouw en 
affiniteit met de brede vmbo doelgroep.   
 
Op MY college werken we volgend schooljaar met eenheden van 40 minuten. 
  
MY college is een kleinschalige, inspirerende en veilige school waarbinnen elke leerling zich 
persoonlijk gekend en gezien weet. Het Zweedse “Kunskapsskolan” onderwijsmodel noemen wij MY 
learning. Hierbij krijgen de leerlingen de verschillende vakken op een eigen niveau en werken op in 
hun eigen tempo. Zij zijn “eigenaar” van hun eigen leerproces. In de bovenbouw voeren we 1 
profielvak: Dienstverlening en Producten. Hier bieden we de leerlingen, naast vaste onderdelen, de 
mogelijkheid om aan de hand van keuzevakken, diverse vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij in de 
breedte worden opgeleid voor de vervolgopleiding in het mbo.  We noemen het ook wel MY skills. 
   
Voor meer informatie: Marien van Oudenaarden: 0181 – 622033 of mail naar info@my-college.nl 
 

 
 
 

 

 
 
 

We maken deel uit van RPO Rijnmond, een samenwerkingsverband dat nieuwe leraren opleidt en startende en ervaren 
leraren begeleidt in hun professionalisering. 
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