VACATURE
Docent Nederlands (0,6 fte)
Ben jij onze nieuwe enthousiaste docent Nederlands?
Over de Leidse instrumentmakers School (www.lis.nl):
De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een mbo-vakschool. De school leidt al meer dan 100 jaar
instrumentmakers op: zeer gezochte vakmensen die instrumenten bedenken en maken waarmee
wetenschap en industrie kunnen innoveren. Tijdens de praktische opleiding worden studenten
intensief getraind op het gebied van metaalbewerking, bewerking van glas en andere harde
materialen, optica en mechatronica. De school heeft rond de 350 studenten en staat hoog
aangeschreven. De afgestudeerden spelen door hun hoge niveau van vakkennis, vakbekwaamheid
en creativiteit een belangrijke rol bij research & development, hightech industrie, medische- en
ruimtevaarttechniek in binnen- en buitenland.
De LiS is op zoek naar:
• Een motiverende, enthousiaste en deskundige eerste- of tweedegraads docent Nederlands
met oog voor de student en zijn/haar welzijn en persoonlijke groei en ontwikkeling. We
hebben een sterke voorkeur voor een docent met een aanvullende graad in het geven van
Engels.
Wat doet een docent Nederlands op de LiS?
Tot je takenpakket behoren:
• (Door) ontwikkelen en verzorgen van lessen Nederlands voor onze (niveau 3 en niveau 4)
mbo-studenten (Research) Instrumentmaker, zowel voor fysieke als online lessen;
• Uitvoeren van niet les-gebonden taken als mentoraat, bijwonen van vergaderingen,
administratieve taken, etc.;
• Bijwonen, afnemen, organiseren en uitvoeren van (centrale) examinering.
Wat verwachten wij van jou?
• Een eerste- of tweedegraads docentopleiding Nederlands;
• Uitstekende sociale vaardigheden;
• Goede pedagogische kwaliteiten, oog voor de individuele student en zijn/haar groei en
ontwikkeling;
• Enthousiasme hebben voor vernieuwingen en innovaties in het onderwijs;
• Bij voorkeur een aanvullende docentgraad in het geven van Engels.
Wat bieden wij?
• Goede arbeidsvoorwaarden (cao MBO);
• Een klein, gezellig en betrokken team;
• Een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging tot een vast contract.
Salaris conform docentschaal LB;
• Vakantietoeslag van 8% en vaste eindejaarsuitkering van 8,33%.
Informatie en sollicitatie
Spreekt onze vacature je aan, stuur dan, ook als je eventueel niet volledig aan bovenstaande
beschrijving voldoet, voor 1 juli 2022 je motivatiebrief en curriculum vitae naar mevrouw Muntinga,

manager Onderwijs, via muntinga@lis.nl. Mocht je meer informatie willen, dan kun je mevrouw
Muntinga benaderen via haar mailadres.

