STAGELOPEN BIJ NOVA
Kun je iemand opleiden tot gelukkig mens? Je kunt mensen in ieder geval helpen om te groeien en zich te ontwikkelen, in hun
vak en als mens. In een prettige sfeer met prima faciliteiten. Door ze zelfvertrouwen te geven en voldoende bagage om een baan
te vinden waar ze plezier in hebben. De groeiende stroom studenten die onze opleidingen weet te vinden, bewijst dat onze visie
werkt. Daarom zoeken we stagiairs met passie. Passie voor onderwijs, maar vooral passie voor mensen.

stagelopen mbo
We zoeken stagiairs voor diverse mbo richtingen van Autotechniek tot en met Zorg. Zowel voor de vakspecifieke lessen als voor de
lessen Nederlands, Engels en rekenen.
Wij zijn regelmatig op zoek naar studenten die een lerarenopleiding volgen op het gebied van:
• Techniek
• ICT
• Economie
• Gezondheidszorg
• Pedagogiek
• Talen: Nederlands, Engels, Duits
• Wiskunde, rekenen
• ALO
• Biologie, Scheikunde, Natuurkunde

Wat kun je verwachten tijdens je stage?
• Je leert lesgeven aan studenten in het mbo
• in een uitdagend, verrassend leerklimaat, waarin onze studenten centraal staan
• met veel persoonlijke begeleiding
• en de kans om zelf te groeien als professional en als mens

Meer weten over stage in het mbo? Bekijk de films Opleiden in het mbo en Kennispunt Opleiden in het mbo van de MBO Raad.

Heb je belangstelling voor een stage in het mbo bij ons op school, mail voor meer informatie met:

Bapke Westhoek,
bwesthoek@novacollege.nl

stagelopen vavo
Voor Nova College Vavo zoeken we

Stagiairs 1e en 2e graads lerarenopleiding diverse vakken
Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Dat zijn de opleidingen mavo/vmbo-tl, havo en vwo voor
volwassenen vanaf 18 jaar en voor jongeren met een uitbestedingovereenkomst uit het voortgezet onderwijs (16 - 18 jaar). Voltijd
en deeltijd, overdag en ’s avonds. Wie zijn vooropleiding niet heeft afgerond, krijgt bij ons extra kansen om een diploma of losse
certificaten te behalen. We zoeken enthousiaste studenten en we bieden een leerzame werkervaring met veel persoonlijke en
professionele begeleiding.
Wat ga je doen?
Je krijgt de kans om dat wat jij hebt geleerd in je opleiding toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van het stadium in je opleiding
ga je, al dan niet zelfstandig aan de slag. Je houdt je bezig met het werk in de voorexamenklas vmbo-t of de examenklas vmbo-t
en/of havo en/ of vwo. Je observeert de lessen en ondersteunt de docent bij de voorbereiding en uitvoering van de lessen.
Daarnaast help je bij het opzetten van lesprogramma’s voor de vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde, natuurkunde,
economie, maatschappijwetenschappen, maatschappijleer en geschiedenis.
Wat vragen wij?
Je studeert voor je 1e- of 2e graads bevoegdheid. Je hebt affiniteit met onze doelgroep en je beheersing van de Nederlandse taal is
uitstekend. Je bent proactief, leergierig en je kunt zowel zelfstandig als in een team werken. Belangrijk is dat je achter onze visie en
aanpak staat, gericht op de groei en ontwikkeling van onze studenten. Ook je eigen groei en ontwikkeling - didactisch,
vakinhoudelijk en persoonlijk - is voor jou vanzelfsprekend.
Wat kun jij van ons verwachten?
Je krijgt bij ons de kans om te groeien als professional en als mens. Wij bieden je een inspirerende werk- en leeromgeving waar we
je uitdagen het beste uit jezelf te halen. Natuurlijk ondersteunen we je daarbij met professionele begeleiding op onze
opleidingsschool. Ook ontvang je een stagevergoeding volgens de geldende richtlijn. Ook duale trajecten (leren en werken) behoren
bij ons tot de mogelijkheid.
Belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met docent/begeleiders:
Claudia Taken (locaties Beverwijk en Haarlem)
ctaken@novacollege.nl
Liesbeth van Harmelen (locatie Amstelveen)
eharmelen@novacollege.nl
Wilma Brull (locatie Hoofddorp)
wbrull@novacollege.nl

Je sollicitatiebrief en cv kun je sturen naar:
Nova College Vavo
Anneke van Bruggen
E-mail abruggen@novacollege.nl
NOVA COLLEGE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties
te laten zien.

Lees hier de voorwaarden



