
 

Functieprofiel docent 

 
Introductie 
Wij gaan ervoor dat onze leerlingen op de best mogelijke manier en met het best mogelijke resul-
taat voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Maar nog liever willen we dat zij als kinderen van 
God en volgelingen van Jezus met hun eigen karakter en talenten van betekenis worden in onze 
maatschappij. We zoeken docenten die daar voor gaan! 
 
Als docent verzorg je het onderwijs, stuur je het leerproces van leerlingen aan en zet je hen aan tot 
leren van leren. Je begeleidt leerlingen in hun intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je 
hebt hiervoor de noodzakelijke contacten met ouders/verzorgers en anderen die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de leerlingen. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs en de 
afstemming van de lessen binnen de eigen vakgroep en/of het eigen leergebied.  
 
Competenties 
De volgende competenties zien we graag terug bij docenten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identiteit  
Wij verwachten van collega’s dat ze actief en meelevend lid zijn van een christelijke (kerkelijke) 
gemeente. Wij stellen het op prijs als je dit ook toelicht in je sollicitatiebrief en daarbij aangeeft 
waarom je als christen werkzaam zou willen zijn op een bijbelgetrouwe school als de Passie. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

Arbeidsvoorwaarden gelden volgens de cao vo. 
 
Solliciteren? Graag! 
Ben je geïnteresseerd in de functie van docent en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan 
een reactie met je motivatie en je CV! 
 

Bijbelgetrouw 
Hanteert de bijbel als richtlijn in organisatie-, onder-
wijs-, opvoedings- en vormingszaken. 

Integer 
Leeft en werkt volgens de normen die de Passie op grond 
van haar identiteit voorstaat.  

Gedisciplineerd 
Geeft op effectieve wijze uitwerking aan de gestelde or-
ganisatiedoelen. 

Effectief communiceren 
Maakt ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpe-
lijke taal aan anderen duidelijk, goed afgestemd op de 
ander. 

Vertrouwen geven 
Geeft anderen het gevoel dat hun inbreng en inzet ge-
waardeerd wordt. 

Pedagogisch betrokken 
Heeft een bevorderende rol in het ontwikkel- en leer-
proces van leerlingen in de school. 

Omgaan met ontwikke-
lings- en gedragsproble-
men 

Signaleert problemen en belemmeringen in de persoon-
lijke, sociale en morele ontwikkeling van leerlingen en 
neemt maatregelen binnen de kaders van het leerlingen-
zorgbeleid. 

Vakdeskundig Heeft vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. 

Onderwijskundig wend-
baar 

Heeft didactische kennis en vaardigheden om een krach-
tige leeromgeving tot stand te brengen en past daarbij 
verschillende didactische werkvormen toe aansluitend 
op de lesstof en het niveau en de leefwereld van de 
leerlingen. 


