
 

       

Gezocht: een betrokken en enthousiaste docent voor het Olympia College   

Onze school  

Het Olympia College is een openbare school voor Praktijkonderwijs, VMBO LWOO, Entree en 
ISK. Dat wil zeggen dat jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die ondersteuning nodig hebben 

bij het leren, op onze school een opleiding volgen. De school bereidt leerlingen voor om zo 

zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft talent of 
aanleg en wil dat laten zien. De school wil leerlingen helpen hun talent te ontdekken en te 

ontwikkelen.   

Het Olympia College maakt deel uit van Scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) en valt onder 
Stichting BOOR.  
 

Onze scholengroep 

Het Olympia College is onderdeel van SNZ. Samen met de Hugo de Groot, RVC de Hef en het  

Einstein Lyceum vertegenwoordigen wij het complete aanbod van openbaar voortgezet  

onderwijs in Rotterdam-Zuid. Vanuit die identiteit staan wij mede aan de basis van het  
Rotterdam van morgen. Zeker in deze tijd, nu Zuid in beweging komt en de versnellende  

vernieuwing actueler is dan ooit, ontstaat er een belangrijke opgave voor het onderwijs om  

aan te haken en mee te vernieuwen. Wij vinden dat onze leerlingen op Zuid, het verdienen om  

mee te gaan in die vernieuwing. Sterker nog, zij moeten die vernieuwing in de toekomst zelf  
vormgeven.  

 

Om dat te bereiken, leggen we de lat voor onszelf hoog. Met uitdagend en ambitieus  
onderwijs, in constante verbinding met de maatschappij, willen wij onze leerlingen opleiden  

tot betrokken en zelfbewuste jongvolwassenen. Om dit te realiseren, zijn wij altijd op zoek  

naar bevlogen onderwijzers, ondersteuners en leidinggevenden, die met ons het Rotterdams  
openbaar onderwijs op Zuid verder willen ontwikkelen. Want het beste wat het openbaar  

onderwijs te bieden heeft, hoort hier op Zuid, vinden wij. Help jij ons de volgende stap te  

zetten? 
 

Wie zoeken wij? 

Het Olympia College zoekt een docent en mentor voor de een onderbouwklas in het 

Praktijkonderwijs. Uiteraard zien we graag dat je breed inzetbaar bent in onze school 
en affiniteit hebt met het onderwijs aan leerlingen in het praktijkonderwijs en VMBO LWOO. 



Als docent en mentor op het Olympia College ben je in staat meerdere vakken te 

geven. Daarnaast kun je ook andere vakken geven als wonen, werken en burgerschap.    

Als mentor ben je het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Tevens begeleid je hen 
naar de volgende stap in ontwikkeling en onderwijs. Je haalt er met ouders, leerlingen en 

collega’s uit wat mogelijk is.  
 

Wat vragen wij?  

Onze ideale docent heeft een tweedegraads bevoegdheid en ervaring in het 
praktijkonderwijs is een pre.    

Ervaring in de bovenbouw van het basisonderwijs, in het speciaal onderwijs en/of in het 

onderwijs aan anderstalige leerlingen is zeker een aanbeveling. Van groot belang is dat je 

pedagogisch en didactisch vaardig bent en enthousiast lesgeeft aan onze leerlingen van het 

praktijkonderwijs.   

 

 
Wat kunnen wij bieden?  

Een fijn team van 90 collega’s die samen zorgen dat de leerlingen elke dag goed onderwijs 

krijgen in een prettige sfeer en in een veilig en schoon gebouw. Ervaring met de doelgroep 

leerlingen of soortgelijke werkzaamheden is een pre. Afhankelijk van bevoegdheid, kennis en 

ervaring wordt de functie als LB of LC gewaardeerd. 

 
   

 

Nadere informatie en solliciteren   

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marcel Verbij, afdelingsleider Onderbouw leerjaar 
1 en 2, bereikbaar via e-mailadres m.verbij@nieuw-zuid.nl    

   
   

Je kunt tot en met 20 december 2021 je sollicitatie met CV richten aan mevrouw Nadia Aarab, directeur 
Olympia College, via e-mailadres n.aarab@olympiacollege.nl   

   
Meer informatie over onze school kun je vinden op www.olympiacollege.nl    
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