
 

Wil je werken in het MBO bij één van de beste ROC ’s van Nederland? 

ROC Rivor is voor de Academie voor Zorg en Welzijn/Startacademie voor vervanging 
zwangerschapsverlof, op zoek naar een: 

Docent Engels (0,5 – 0,7 fte) 
vacaturenummer: 201934 

 

Over ROC Rivor 

ROC Rivor is een relatief klein en kwalitatief sterk ROC midden in het Rivierengebied. 

ROC Rivor biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en 

contractactiviteiten. ROC Rivor heeft in totaal 8 locaties verdeeld over 

Geldermalsen, Zaltbommel en Tiel. De hoofdvestiging is aan de Bachstraat in Tiel.  

 

ROC Rivor draagt met trots het keurmerk ‘Beste werkgever’. Hiermee scoren we ver 

boven het gemiddelde in onze branche. 

 

De sfeer bij ROC Rivor is laagdrempelig en persoonlijk, onderling tussen collega’s en 

richting onze studenten. Onze docenten kennen de studenten persoonlijk. De 

kwaliteit van onze opleidingen is hoog en de persoonlijke benadering wordt 

gewaardeerd door onze studenten.  

 

Je gaat aan de slag binnen de Academie voor Zorg en Welzijn/ Startacademie en 

mbo 2. De Academies ontwikkelen zich steeds meer tot een ontmoetingsplaats voor 

studenten, bedrijven en instellingen, het hbo en particulieren. Al onze opleidingen 

beginnen breed vanuit een gedegen theoretische basis en zijn voor jong en oud, 

BOL, BBL of in contractvorm. Een leven lang leren is volgens ons ‘het nieuwe leren’. 

Van daaruit kunnen onze studenten zich steeds verder richten op hun ambitie en 

talenten. Onze medewerkers zorgen hierbij voor persoonlijke ondersteuning en 

aandacht, waarbij we een ondernemende en professionele houding van onze 

studenten erg belangrijk vinden en dit ook verwachten van onze docenten. 

 

Wat ga je doen? 
 

 Verzorgen van lesactiviteiten voor diverse opleidingen binnen de 
bovengenoemde Academies;  

 Begeleiden en coachen van de deelnemers (SLB); 

 Beoordelen van portfolio-examens en examengesprekken; 

 Mede organiseren en bewaken van de uitvoering van het onderwijsproces; 
 
 



 

 Leveren van een bijdrage aan schoolevenementen, voorlichtingsavonden 
enz.;  

 Deelnemen aan teamvergaderingen en vergaderingen betreffende het 
vakgebied. 

 

Herken jij je in het volgende profiel? 

 

Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen, houden aandacht voor hun ambitie en 

zijn bereid te blijven leren. Zij onderzoeken waar hun passie en mogelijkheden 

liggen, en passen dit toe in hun werk om zichzelf te verbeteren. Daarnaast stellen wij 

de volgende eisen aan deze functie: 

 

 2e graads bevoegdheid lerarenopleiding Engels; 

 Het vermogen om met enthousiasme kennis en vaardigheden over te 
dragen; 

 Affiniteit met de doelgroep; 

 Kan overweg in het office pakket; 

 In staat zijn een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, vormgeving 
en uitvoering van het onderwijs; 

 Innovatieve, creatieve, coöperatieve en leuke collega; 

 Goed kunnen inspelen op verschillen tussen individuen en/of groepen, door 
verschillende werkvormen ter beschikking te hebben en deze in te zetten 
wanneer de situatie daarom vraagt; 

 Klantvriendelijkheid, geduldig en studenten durven aanspreken op gedrag; 

 Je komt je afspraken na, hebt een proactieve houding en je bent een 
teamspeler.  

 

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw Josje Verhoeven, directeur 

Academie voor Zorg en Welzijn/Startacademie via josjeverhoeven@rocrivor.nl. 

 

Wat bieden we jou aan? 

 

 Werken in een professionele organisatie met een persoonlijke en laagdrempelige 

sfeer; 

 Een organisatie die volop in beweging is met ambitieuze en lerende collega’s;  

 Een salaris met een maximum van € 4.218,- bruto per maand bij een fulltime 

benoeming (schaal LB, CAO mbo); 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  

 Een contract voor de duur van vervanging zwangerschapsverlof;  

 Ingangsdatum najaar 2019.  
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Wij maken graag kennis met je! 

Als je voldoet aan het bovenstaande profiel en je ons team wilt komen versterken, 

dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature. Je kunt je 

schriftelijke sollicitatie tot en met 1 september 2019 richten aan: ROC Rivor, t.a.v. 

Tanja de Jong, Postbus 365, 4000 AJ TIEL (solliciteren@rocrivor.nl).  

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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