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Willem van Oranje College 
Het Willem van Oranje College in Waalwijk is een 
bruisende school voor mavo, havo, atheneum en 
gymnasium. Toponderwijs en alle aandacht voor de 
leerling en zijn/haar keuzes en talenten.  
Onze school is gehuisvest in een modern gebouw in 
Landgoed Driessen. De school telt ongeveer 1000 
leerlingen en 110 medewerkers. 
 
Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje College maakt deel uit van Willem van Oranje Scholengroep, met als kernwaarden: 
“Leerlingen zien en hen vol voorbereiden op de toekomst.” 
 
Onze scholengroep verzorgt christelijk onderwijs op acht scholen binnen zowel het basis- als 
voortgezet onderwijs. Een oprecht betrokken scholengroep, die haar leerlingen en werknemers de 
beste kansen biedt voor de toekomst. Een toekomst waarin wij jou en jouw talenten de ruimte geven 
om te stralen. Op de scholen van Willem van Oranje Scholengroep word je gezien! 
 
Wie zoeken wij: 

• Je hebt een tweedegraads bevoegdheid of je bent bezig met een studie in deze richting.  
• Je hebt affiniteit met het omgaan met leerlingen en met de verschillen tussen leerlingen. 
• Je hebt zicht op leerprocessen en affiniteit met activerende werkvormen. 

Jouw baan: 
• Je geeft lessen Aardrijkskunde. 
• Je geeft lessen in de onderbouw mavo/havo/vwo. 
• Je levert een bijdrage aan de identiteit van onze school. 

DOCENT AARDRIJKSKUNDE (0,3 FTE) 
Willem van Oranje College Waalwijk: mavo, havo, atheneum, gymnasium 
 
Als we jou moeten geloven, dan is aardrijkskunde het allerleukste vak wat er bestaat.  
Vanuit deze interesse wil jij niets liever dan leerlingen helpen om aardrijkskundige vragen 
te beantwoorden. Want de wereld om ons heen verwondert, daagt uit en roept vragen op: 
over de mensen om ons heen, de natuur en waarom onze wereld er zo uit ziet. 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Lees hieronder de volledige vacaturetekst. Als je 
interesse hebt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren op deze functie. 

 



 

• Je bent betrokken, proactief en sociaal ingesteld. 
• Je bent collegiaal en een teamspeler. 
• Je motiveert en coacht leerlingen. 

 
Wij bieden:   

• Je krijgt een uitdagende baan binnen een christelijke 
organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief.  

• Je krijgt een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract 
(afhankelijk van eventuele formatieruimte). 

• Je komt terecht in een hecht team van collega’s waar je 
inzichten en kennis haalt en waar professionaliteit en 
samenwerken een belangrijke rol spelen. 

• Je krijgt een docentencoach die je begeleidt in je nieuwe 
werkomgeving. 

• Bijzonder is dat je komt werken bij een organisatie waar elke 
medewerker een TalentenMotivatieAnalyse (TMA) krijgt, zodat 
je inzicht krijgt in je talenten en deze ook kunt inzetten binnen 
je werk. 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 
• Goede arbeidsvoorwaarden binnen de CAO-VO. 
• Inschaling volgens CAO-VO, schaal LB. 
• Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te deel te nemen 

aan ons fietsplan en bedrijfsfitness. 
 

Interesse? 
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 11 juli 2022 te solliciteren. 
Je kunt je cv en je motivatie mailen naar onze HR-adviseur Hiske Dollevoet-Boogaerdt, 
vacatures@wvoranje.nl.  
 
Voor inhoudelijke informatie, kun je contact opnemen met Jan Straver (adjunct-directeur) en 
sectievoorzitter Marinus de Bie. 
 
Contactgegevens 

Naam school Willem van Oranje College Waalwijk 
Adres De Gaard 4 – 5146 AW  Waalwijk 
Contactpersoon Jan Straver (adjunct-directeur) / Marinus de Bie (sectievoorzitter) 

 0416 333069  
 j.p.g.a.straver@wvoranje.nl / m.a.debie@wvoranje.nl 
 www.willemvanoranjecollege.nl 

 
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De vacature is 
zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang hebben op de benoeming. Acquisitie naar aanleiding van 
deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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