
Vacature docent D&P - VGTG en PRMV - 0,4 fte

Binnen het huidige team van Wolfert Lansing zijn wij op zoek naar een docent(e)

D&P - VGTG (vormgeving en typografie) & PRMV (een product maken en verbeteren)

Bij het keuzevak VGTG werkt de leerling aan voorgeschreven ontwerpopdrachten waarbij
grafische vormgeving centraal staat zoals: het ontwerpen van een huisstijl (logo, visitekaartje,
briefpapier), een folder, een krant of een magazine. Hierbij moet rekening worden gehouden
met een genoemde opdrachtgever en een betreffende doelgroep. De leerling leert
belangrijke begrippen binnen de grafische vormgeving te benoemen en toe te passen. Na het
analyseren van de opdracht wordt er onderzoek gedaan en wordt een ontwerp gemaakt
passend bij de betreffende doelgroep en het product.

Bij het keuzevak PRMV leert de leerling een product ontwerpen. De leerling leert tekenen in
in een 2D- en 3D-tekenprogramma (sketchup) en verwerft tevens de vaardigheid zijn product
in 2D of 3D te printen. De leerling leert  heel goed en kritisch te kijken naar een product om
deze zo nodig te kunnen verbeteren. Daarnaast leert de leerling werktekeningen lezen en
opvolgen. Als de tekening goed wordt begrepen, wordt het product in elkaar gezet. De
leerling leert de juiste tools te kiezen en deze vanzelfsprekend op een juiste en veilige manier
te gebruiken.

Vooralsnog bestaat de vacature uit 11 lesuren in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4): 2 uur VGTG
en 9 uur PRMV. Bij voorkeur is Wolfert Lansing op zoek naar bevoegde 1ste of 2de graad
docenten, maar aankomende docenten die nu in het laatste studiejaar van hun opleiding zijn
kunnen vanzelfsprekend ook solliciteren. Ervaring binnen het vmbo en in het lesgeven aan
examenklassen is een pré.

Meer informatie over de vacature, de school en het loopbaanperspectief binnen de
scholengroep is te vinden op wolfert.nl/lansing. Neem bij vakinhoudelijke vragen contact op
met Alfons Hengst, docent D&P, via alh@wolfert.nl. Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv
z.s.m. mailen naar sollicitatiewla@wolfert.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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