
 
 

OVO Zaanstad verzorgt openbaar voortgezet onderwijs (van praktijkonderwijs tot en met gymnasium) aan 6680 leerlingen op 
zeven scholen in Zaanstad, elk met hun eigen cultuur en historie. Deze diversiteit stelt OVO Zaanstad in staat om alle leerlingen 

in hun directe omgeving kwaliteitsonderwijs te bieden dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden en wensen. 

 
  

 
 

 
Compaen VMBO zoekt een 

Docent evenementen 
voor 6 uur  

in de periode 10 december 2017 tot 26 maart 2018 
 
 
Over de school 
Compaen VMBO is een openbare school. Dit houdt in, dat de school open staat voor elke leerling 
ongeacht herkomst of levensbeschouwing. Wij gaan respectvol met elkaar om en binnen de 
school heerst een prettige werksfeer. 
 
De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. We benutten elkaars kwaliteiten 
en leren en werken in een inspirerende omgeving. Iedere leerling kan zijn of haar talenten 
ontdekken en zo het beste uit zichzelf halen.  
Wij geven vernieuwend onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen.  
 
Naast het vaste curriculum hebben wij een breed aanbod aan projecten die bijdragen aan een 
brede ontwikkeling op het gebied van cultuur en sport. 
 
Over het vak Evenementen 
Op Compaen werkt de afdeling bovenbouw beroepsgericht met profielen en keuzevakken. Een 
van deze keuzevakken is Evenementen.  
 
Bij dit vak leren leerlingen hoe ze een evenement organiseren, een planning en een draaiboek 
maken, bij het evenement kunnen assisteren en dergelijke.  
Het wordt gedurende 10 weken gegeven aan de 3e klassen. Het betreft de periode van 10 
december tot 26 maart.  
 
Functie-eisen 
Omdat het vak Evenementen een examenonderdeel is, gaat onze voorkeur uit naar een docent 
met een tweedegraads bevoegdheid. 
 
Contactpersoon 
Voor verdere informatie kunt contact opnemen met  mw. M. Konijn, afdelingsleider bovenbouw 
beroepsgericht, M.Konijn@compaenvmbo.nl. 

Solliciteren 
Als u geïnteresseerd bent en beschikbaar in deze periode op dinsdagmiddag en 
donderdagochtend, nodigen wij u graag uit om te solliciteren. 
U kunt uw sollicitatie richten aan mw. M. Joosten, managementassistent,  
M.Joosten@compaenvmbo.nl   
 
Sluitingsdatum 24 november 
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