
 

 
 

Plaatsingsdatum 01-03-2021  
Sluitingsdatum 15-03-2021 
Met ingang van  Mei 2021 
Dienstverband Tijdelijke benoeming tot het einde van het schooljaar met mogelijke 

verlenging. 
FTE 0,8 fte tot aan de zomervakantie, eventuele voortzetting in nieuwe 

schooljaar met lagere fte.  
 
 
Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Een oprecht betrokken 
scholengroep, die jonge mensen de beste kansen biedt voor de toekomst. Een onderwijsorganisatie 
die vanuit de protestants-christelijke traditie gelooft en respecteert dat ieder mens uniek is. Dat is 
waar Willem van Oranje Scholengroep voor staat. 

De deelnemende scholen hebben ieder hun eigen expertise en bundelen bewust hun krachten: van 
een Daltonschool voor speciaal onderwijs, onderwijs voor hoogbegaafden, een internationale 
schakelklas en een vmbo tot het vwo Cambridge en het gymnasium. 
 
 
ISK wereldschool 
Samen leren, samen leven, samen leren samenleven. Op onze school kun je in een veilige omgeving 
en in een positief pedagogisch klimaat de Nederlandse taal leren. Er is aandacht voor ieder mens 
omdat we geloven dat ieder mens uniek is. Dat is wat wij nieuwkomers in Nederland graag willen 
bieden. 

Leerlingen uit 13 verschillende landen krijgen bij ons onderwijs aangeboden. De lessen worden 
gegeven door een professioneel en enthousiast team van 25 docenten en vrijwilligers. 

‘Samen’ is het sleutelwoord voor onze ISK Wereldschool. 
 

 

 

VACATURE DOCENT Nederlands NT2 (0,8 fte)  
Locatie: ISK Wereldschool Waalwijk.  
 
Ervaar jouw waardevolle aanvulling op ISK Wereldschool in Waalwijk en maak 
elke dag het verschil voor onze leerlingen van de Internationale Schakelklas.  
Met ingang van mei, of zo mogelijk eerder, zijn wij op zoek naar een docent 
Nederlands NT2 die daarnaast affiniteit heeft met ICT.  
Interesse? Reageer dan vóór 15 maart 2021. 
 



 

Wie zoeken wij? 
• Je hebt een afgeronde Pabo opleiding of lesbevoegdheid VO. 
• Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding NT2. 
• Naast je lesgevende taak word je ook ingezet als digi-coach. Affiniteit en ervaring met ICT 

is gewenst.  
• Je hebt affiniteit met het omgaan met verschillen tussen leerlingen. 
• Je hebt affiniteit met verschillen in onderwijsbehoefte. 
• Je hebt zicht op leerprocessen. 
• Je hebt affiniteit met activerende werkvormen. 
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van enthousiasmerend en stimulerend lesmateriaal. 
• Je hebt kennis op audiovisueel gebied. 

 
Wat bieden wij?  

• Tijdelijke benoeming tot aan de zomervakantie. Eventuele verlenging in nieuwe schooljaar. 
• Dienstverband in eerste instantie voor 0,8 fte. Bij voortzetting in het nieuwe schooljaar kan, 

op basis van leerlingenaantallen, een lagere fte beschikbaar zijn.  
• Inschaling in LB-schaal volgens cao vo. 
• Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? 
Reageer dan uiterlijk 15 maart a.s.. Je kunt je motivatie en CV sturen per e-mail naar Carola van 
Strien (teamleider). Heb je nog vragen? Dan kun je ook contact opnemen met Carola van Strien.  
Zie hieronder voor haar contactgegevens. Een TMA maakt onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 
 
De vacature is eerst intern uitgezet. Na een week zal de vacature extern worden geplaatst waarbij 
de interne procedure mogelijk nog loopt. Interne kandidaten hebben voorrang op benoeming.  
 
Contactgegevens 
 

School ISK Wereldschool 
Adres Baardwijksestraat 44, 5142 WG Waalwijk 
Contactpersoon Carola van Strien (Teamleider) 

 06-12788483 
 c.vanstrien@wvoranje.nl 
 www.isk-waalwijk.nl 

 
 

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

Talent en Ontwikkeling
Wij hebben oog voor talent! 
 
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'.  
Het versterken van datgene waar je (in de basis) goed in bent.  
Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent.  
We bieden je uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd  
op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf naar boven te halen! 

 


