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Aan:   Alle medewerkers van het Clusius College 
Van:   Afdeling Personeel & Organisatie 
Datum:  15 februari 2021 
Betreft:  Interne en externe vacature 

 

 
Op het Clusius College is groen de basis voor een kleurrijke toekomst. In ons vmbo- en mbo-onderwijs 

zetten we de leefomgeving, duurzaamheid en voedsel centraal. We werken met 775 collega’s vanuit 

acht –veelal- kleinschalige vestigingen in Noord-Holland aan het beste onderwijs voor onze 5.600 

leerlingen en studenten. Betrokkenheid, kwaliteit en plezier zijn het fundament van onze organisatie. 

Je vindt deze waarden daarom overal terug: in de klas én in het contact en de samenwerking met 

onze omgeving. Het Clusius College biedt je een comfortabele werkplek met goede begeleiding en 

faciliteiten en professionele ruimte om je verder te ontwikkelen. Wij halen bij iedereen eruit wat erin 

zit. Doe je mee? 

De vestiging Hoorn heeft een vacature voor een gemotiveerde en enthousiaste 

Docent Plantenteelt met specialisatie Bloembollen- en 

Bolbloementeelt 

(0,8 tot 1 fte) 

 

Wat ga je doen?  
Als docent Plantenteelt ga je lessen verzorgen aan studenten vanaf 16 jaar. Deze studenten worden 
opgeleid op niveau 2, 3 en/of 4 van de beroep opleidende leerweg (BOL). Je bent enthousiast en 
bevlogen en weet dat goed over te brengen op de studenten. Je hebt onderwijs- en/of 
praktijkervaring en weet wat er van toekomstige werknemers in de sector wordt verwacht. 
Naast het lesgeven, ontwikkel en/of verbeter je het lesmateriaal en plaatst deze in de elektronische 
leeromgeving. In samenspraak met de collegae geef je de opleiding vorm. 
 
Wat breng je mee?  

 Je hebt relevante praktijkervaring in de bloembollen- en bolbloementeelt 

 Je hebt affiniteit met techniek 

 Je hebt affiniteit met ICT 

 Je hebt veel contacten met het bedrijfsleven 

 Je beschikt over een vakgerichte hbo-opleiding plus een pedagogisch getuigschrift of 
bent bereid dit getuigschrift te halen 

 Of je bent in bezit van een relevante tweedegraads bevoegdheid (bij voorkeur Aeres) of 

je bent studerend hiervoor 

 Je beschikt over goede pedagogische en didactische vaardigheden 

 Je hebt affiniteit met mbo-studenten 
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Je past goed binnen het Clusius College als je je thuis voelt in een werkomgeving waar we samen met 

de studenten bezig zijn met alle aspecten van de teelt van uiteenlopende gewassen. Belangrijk 

onderdeel hierin vormen ook innovatie en duurzaamheid. Je bent vrolijk, stressbestendig en bovenal 

een teamspeler. Je bent ondernemend, flexibel en praktisch ingesteld. 

Wat bieden wij? 

Een leuke en dynamische werkomgeving met bevlogen en betrokken collega’s. Een werkplek waar 

veel aandacht is voor de natuurlijke leefomgeving en duurzaamheid. Al onze vestigingen zijn goed 

bereikbaar met zowel de auto als openbaar vervoer. 

 

De functie is gewaardeerd in schaal LB-cao mbo, maximaal € 4.359,- bruto per maand bij een fulltime 

dienstverband. Inschaling is afhankelijk van jouw profiel en ervaring. Daarnaast biedt het Clusius 

College aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eigen laptop, een 

eindejaarsuitkering en een aanvullende ziektekostenregeling. Met ingang van het nieuwe schooljaar 

start het Clusius College als eerste onderwijsorganisatie in Nederland met het aanbieden van een OV 

Vrij reisfaciliteit de zogenoemde docenten ov-kaart. Daarmee reis je onbeperkt in het gehele ov: 

trein, bus, tram en metro. Deze is onder voorwaarden beschikbaar voor (nieuwe) medewerkers die 

op minimaal 15km enkele reisafstand wonen met een dienstverband van minimaal 0,7 fte.   

 

Word jij onze nieuwe collega?  

Solliciteren kan tot en met 15 maart 2021 door het aanklikken van onderstaande sollicitatiebutton. Je 

wordt verzocht je sollicitatiebrief te richten aan Jurgen Holtz directeur vestging Hoorn. 

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ard Kroon tel. 0651603457 of 

Fred Wever, tel. 0648465542.  Alleen sollicitaties aangeboden via onze website worden in 

behandeling genomen. 

 

De werving- en selectieprocedures bij het Clusius College gaan vanwege de coronamaatregelen door 

in aangepaste vorm. Normaal zijn de sollicitatiegesprekken zoveel mogelijk persoonlijk, in de vorm 

van een fysieke ontmoeting tussen kandidaten, teamleider, directeur, collega’s en een rondje kijken 

op de vestiging. Omdat geadviseerd wordt dit zo min mogelijk te doen en zoveel mogelijk het principe 

van ‘sociale afstand’ toe te passen, werken wij aan alternatieven. Als je wordt uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek neemt de contactpersoon van de desbetreffende vestiging rechtstreeks contact 

met je op om samen tot een passende oplossing te komen. Bedankt voor je begrip in deze 

uitzonderlijke situatie. 

 


