
 

 

  
 
 

De Stichting R.K. Centraal Schoolbestuur (RKCS) is een cultureel en maatschappelijk betrokken organisatie 
die onderwijs biedt aan om en nabij 17.000 leerlingen verdeeld over 50 scholen. Bij het RKCS zijn ruim 1.200 
medewerkers werkzaam die zich elke dag gepassioneerd inzetten om goed onderwijs te bieden aan onze 
leerlingen.  
 

Het RKCS is per direct op zoek naar een   
 

Informatica docent  
 

 
Als Informatica docent bent u in staat om op een goede manier kennis over informatie- en 
communicatietechnologie over te dragen. U heeft innovatieve ideeën over de invulling van het vak. U gaat 
aan de slag met leerlingen van de bovenbouw van de havo en het vwo. Deze leerlingen hebben al een 
vergevorderd niveau en u weet hen te triggeren om zich nog meer te verdiepen in de stof. U dient 
doorlopend nieuw onderwijsmateriaal te ontwikkelen om passend onderwijs te kunnen blijven bieden voor 
een vak dat zich in hoog tempo ontwikkelt. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u een duidelijke visie 
heeft van informatica onderwijs.  
 
 
Functie-eisen 
U beschikt over een eerstegraads bevoegdheid op het gebied van informatica of aanverwante vakgebieden 
dan wel de bereidheid om die te behalen, of ervaring heeft binnen de IT en de overstap wil maken naar het 
voortgezet onderwijs. U heeft kennis van algemene begrippen uit de ICT, (web) design, media, hardware, 
programmeren en databases. Ook heeft u affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied 
van IT en weet u die om te zetten in de lespraktijk van informatica. U bent in staat om het 
examenprogramma informatica vorm te geven. Daarnaast beschikt u over pedagogische en didactische 
vaardigheden. U kunt moeiteloos leerlingen coachen en hen begeleiden in het zelfstandig samenwerken. U 
bent Rooms Katholiek en bereid uit overtuiging het Rooms Katholiek Onderwijs te dienen.  
 
 
Wij bieden 
Het RKCS biedt een uitdagende functie waarin u met gedreven mensen werkt in een cultureel en 
maatschappelijk betrokken organisatie. U krijgt de kans om ervaring op te doen binnen een hecht en 
gemotiveerd team.  De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met uw ervarings- en 
opleidingsniveau. Daarnaast bieden wij goede opleidingsmogelijkheden, ondersteuning en begeleiding.  
 
Geïnteresseerd? 
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief en CV graag zo spoedig mogelijk per e-mail via werving@rkcs.org. 
Nadere informatie kunt u opvragen bij de HR-Manager mevr. S. Kwas (telefoonnummer 005999 4652212) 
 
 

mailto:werving@rkcs.org

