
 

 

 

Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, waar we passend onderwijs 

bieden op het voor de leerling hoogst haalbare niveau; vmbo b/k, mavo, havo en vwo. Axia betekent 

van waarde.  Op het Axia College staan de kwaliteiten van de leerling centraal; het is een gewone 

school waar je je diploma kunt halen, maar ook een speciale school, waar rekening wordt gehouden 

met de extra ondersteuning die onze leerlingen nodig hebben.  

 

Het Axia College heeft 3 locaties.  

Voor onze locatie Utrechtseweg (onderbouw mavo, havo en vwo) hebben wij op korte termijn een 

vacature voor: 

Vakdocent scheikunde / Science 

(0.8 fte) 

 
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling met kans op een vast dienstverband. De 
vacature is ontstaan vanwege het vertrek van onze huidige docent scheikunde / Science. 
 

Over ons 

Het team bestaat uit betrokken en bekwame collega’s, die voor elkaar klaarstaan en dagelijks het 

onderwijs verzorgen aan ruim 130 leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften. Op onze 

locatie wordt er onderwijs gegeven aan de eerste twee leerjaren mavo en de eerste drie leerjaren 

havo en vwo. De school is volop in ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing.  Wij 

zoeken dan ook mensen die samen met ons de school naar een hoger niveau kunnen tillen. 

 

Functie 

Er wordt bij ons op school gewerkt met een systeem waarin de mentor zo veel mogelijk lessen 

verzorgt. Zo heeft de leerling meerdere keren per dag contact met zijn mentor. In onze klassen zitten 

maximaal 12 leerlingen. Als vakdocent scheikunde/Science heb je bij ons op locatie twee petten op, 

je geeft samen met een collega aan een aantal eerste- en tweedejaarsgroepen mavo, havo en vwo 

Science. En in het derde leerjaar havo en vwo geef je scheikunde. Het Scienceteam ontwikkelt lessen 

zowel praktisch en theoretisch en hebben raakvlakken met techniek; natuur- en scheikunde; 

biologie; Nederlands en wiskunde. Natuurlijk komen er ook nog tal van andere vaardigheden om de 

hoek kijken die ontwikkeld worden. Denk hierbij aan de 21e -eeuwse vaardigheden zoals: 

zelfregulering; samenwerking; probleem oplossen; communiceren en creatief denken. Vanaf dit 

schooljaar wordt de methode Explora ingezet voor de Sciencelessen. 

 

 

 

 



 

Jouw profiel: 

 

- Je hebt een afgeronde 2e graads 

lesbevoegdheid scheikunde en je hebt affiniteit met bi/nask; 

- Je hebt grote affiniteit met onze doelgroep en hebt relevante ervaring in het onderwijs met 

jongeren met complexe ontwikkelingsproblematiek.; 

- Je bent een doorzetter, flexibel, enthousiast en staat stevig in je schoenen; 

- Je hebt daarnaast ervaring met het geven van onderwijs aan leerlingen tussen de 12 en 16 

jaar met specifieke hulpvragen; 

- Organiseren en klassenmanagement zit jou in de vingers; 

- Je speelt in op de behoeften van de leerlingen en je past differentiatiemogelijkheden toe; 

- Je beschikt over een goed inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden; 

 

Onze school valt onder Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. De Onderwijsgroep voert een 

vooruitstrevend en aantrekkelijk ontwikkelings- en beloningsbeleid. Binnen onze school liggen er veel 

mogelijkheden je verder te ontwikkelen. De inschaling vindt plaats in salarisschaal L10 van de cao-

PO. 

 

Ben je enthousiast, stuur dan uiterlijk 17 februari 2020 je sollicitatiebrief met CV naar Jasper van 

Zandwijk, afdelingsleider onderbouw mavo, havo, vwo (e-mail: j.vanzandwijk@axiacollege.nl ). Voor 

meer informatie kun je contact opnemen met Jasper van Zandwijk via 033-4892020 (optie 2) of  

06-46844327 of even kijken op www.axiacollege.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 

donderdagmiddag 20 februari 2020.  
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