
	

O&O	 1e en 2e graads	 0,8 tot 1,4 fte	
	
We zijn op zoek naar één of meerdere docenten voor het Technasium-vak O&O 
Onderzoek en Ontwerpen (O&O). De vacatureruimte bestaat deels uit vaste, en 
deels uit vervangingsuren. 
 
De kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een onderwijsbevoegdheid in een 
bètavak of is vergevorderd met zijn/haar opleiding. Verder verwachten we dat je 
in het bezit bent van of bereid bent het O&O certificaat te behalen. 
 
Een O&O docent is in staat om leerlingen te begeleiden bij het uitvoeren van 
opdrachten in teamverband die een hoge mate van zelfstandigheid en creatief 
oplossend vermogen van de leerling vragen. 
 
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met relevante werkervaring. Het is 
mogelijk te solliciteren op een deel van de beschikbare vacatureruimte. 
 
Technasium op het Niftarlake 
Op het Niftarlake kunnen leerlingen in het tweede leerjaar kiezen voor het 
Technasium. In leerjaar 1 maken alle leerlingen al kennis met het vak. Bij O&O 
draait het om uitdenken en uitvoeren van projecten van externe opdrachtgevers uit 
het bedrijfsleven. Leerlingen die vaak de ‘waarom-vraag’ stellen, interesse tonen 
in bètatechnisch onderwijs en in teamverband willen werken zullen zich bij dit vak 
thuis voelen. Voorbeelden van opdrachten zijn: ‘het ontwerpen van een 
natuurinclusief speelplein’ of ‘onderzoek naar de voedingswaarde van 
vleesvervangers’. 
 
Technasiumruimte op het Niftarlake 
Op het Niftarlake vinden de lessen O&O plaats in de HUB, een lokaal dat speciaal is 
ingericht voor dit vak. Deze ruimte is uitermate geschikt voor groepswerk, 
prototyping en presentaties.  
 
Werken bij het Niftarlake  
Wil je werken bij het Niftarlake? Dan kom je terecht op een school die in beweging 
is. Onze school, met zo’n 1700 leerlingen, biedt zowel klassikaal onderwijs als 
verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De Creative hub is een 
prachtige, creatieve werkplaats voor het Technasium-vak Onderzoek en Ontwerpen 
en andere meer projectmatige onderwijsvormen. In de mavo krijgen onze 
leerlingen te maken met het Bètachallenge programma.  
 



	

 
Alle leerlingen van het Niftarlake werken met een device (iPad) ter ondersteuning 
van differentiatie in de lessen. 
 
Het Niftarlake is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale 
werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en 
persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake staat er een 
team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie. Er 
is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere 
vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten. 
 
Op het Niftarlake werkt iedereen op donderdag. Docenten geven les tot circa 15.00 
uur en daarna is er ruimte voor overleg en ontwikkeling. 
 
Ben je een Niftarlaker, dan ben je iemand met een open en ontwikkelingsgerichte 
houding. Je bent iemand die graag meedenkt over de gezamenlijke pedagogische 
aanpak van leerlingen en bereid te reflecteren en te professionaliseren. 
 
Kernwaarden: 
Verbindend – Ondernemend – Verantwoordelijk – Positief 
Per functieprofiel worden verschillende niveaus van verantwoordelijkheid 
gevraagd. Je krijgt in een onderwijsteam veel zeggenschap over de invulling van 
het onderwijs in de desbetreffende afdeling. 
 
Schooldoelen: 
In het schoolplan van het Niftarlake hebben wij ons ten doel gesteld het leren 
zichtbaar te maken en leerlingen uit te dagen. 
De schooldoelen zijn o.a.: 

• De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld. 
• De leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces. 
• We maken leren betekenisvol door thematisch onderwijs en/of vak 

integratie. 
• Leerling, ouder(s) en mentor hebben in beeld aan welke ontwikkelpunten de 

leerling wil/moet werken. 
• We zijn we het komende schooljaar bezig met een versterkt 

determinatieproces in klas 1 en 2. 
 
 
 



	

 
Procedure  
Uw sollicitatie kunt u richten aan de rector, de heer E. Visser MEM, 
via sollicitatie@niftarlake.nl.  
 
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Jolanda Lutz, 
vervangend personeelsfunctionaris, via 085-7608300 of luz@niftarlake.nl. 
 
De sluitingstermijn voor de vacature is woensdag 23 juni a.s. 
 
Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


