
  
 
 
 
Voor Sterk Techniekonderwijs op de Noordwest Veluwe zijn we voor de deelregio Elburg  
per 1 september 2020 op zoek naar een   
 
 

INSTRUCTEUR TECHNIEK & TECHNOLOGIE  
 
Aantal fte. : 0,5 fte 
Schaal  : 7 conform de geldende CAO VO 
  
Wij zoeken een instructeur, met een sterke affiniteit, interesse en kennis op het brede gebied van 
Techniek & Technologie. Je bent in staat op een pedagogisch verantwoorde én uitdagende manier 
met leerlingen om te gaan en (delen van) lessen te verzorgen. Je hebt goede contactuele 
eigenschappen, je bent van nature nieuwsgierig en je hebt een dienstverlenende instelling.  
 
Als instructeur verzorg je de lessen Techniek & Technologie aan leerlingen uit de bovenbouw van het 
basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit doe je in aanwezigheid van de 
groepsdocent en je bereidt deze lessen ook voor. Verder word je ook ingezet bij het beheer van het 
TechLab in Elburg dat het komende schooljaar gerealiseerd wordt. 
 
Als instructeur verricht je onder andere de volgende werkzaamheden/taken: 

 Voorbereiden en mee ontwikkelen van lessen Techniek & Technologie op basis van 
onderzoekend en ontdekkend leren; 

 Het verzorgen van lessen onder eindverantwoordelijkheid van de groepsdocent; 

 Het onderhouden en beheren van het TechLab en ondersteunen bij overige werkzaamheden 
ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken; 

 Verrichten van verschillende beheersmatige, administratieve en praktisch-organisatorische 
taken en ondersteunende activiteiten.  

 
Herken jij jezelf hierin? Wil jij leren? Ben je flexibel en wil je werken in een enthousiast team, dat met 
veel energie bezig is het onderwijs te ontwikkelen? Dan nodigen we je uit om te solliciteren via  
personeelszaken@nuborgh.nl. Reageren kan tot uiterlijk maandag 24 augustus a.s. 
Meld in je cv ook bij welke kerk je kerkelijk meelevend bent. 
 
Wilt je meer weten? 
Je kunt de functie-informatie opvragen bij personeelszaken via: personeelszaken@nuborgh.nl. 
Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de locatiedirecteur van het Oostenlicht, 
de heer W.G.C. Leeflang, telefoon 0525 688199.  
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