Vacature hybride expert BWI
Gezocht

Hybride expert

Vakgroep

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Hybride rol

Als expert van een keuzedeel verzorg je gedurende een periode van 10 weken 4
uur per week inhoudelijke lessen en begeleid je de leerlingen.

Verwachtingen

Samen met de vakleraar van het Fioretti College creëer en verzorg je een vakinhoudelijke module. Het gaat om theorie- en praktijklessen op jouw expertgebied.
Na 10 weken ronden de leerlingen de module af met een certificaat.

Inhoudelijke toelichting

De inhoud van de module wordt in overleg met de BWI-leraar bepaald. Onderwerpen die passen bij de BWI-richting zijn:
• Daken en kapconstructies
• Schilderen van hout en steenachtige ondergronden
• Interieurbouw, stands en betimmeringen
• Gevelopeningen
• Bouwmethoden en bouwstijlen
• Bijzonder metselwerk
• Meubelmaken
• Interieurontwerp en design
• Ontwerp een duurzame comfortwoning
• 2D- en 3D-vormgeving en -productie
• Sign
• Tekenen, schilderen en illustreren
• Vormgeven en typografie

Gewenste expertise

Zowel praktisch als theoretische expertise op één of meerdere gebieden, zoals
bouwtechniek, interieurbouw, schilderen en decoreren.

Schooltype

Vmbo

Leerjaren

Derde en vierde leerjaar, 14- t/m 16-jarigen

Locatie

Fioretti College, Muntelaar 4, 5467 HA in Veghel

Gewenste start- en
einddatum

De module bestrijkt een periode van 10 weken. In verband met het lesrooster
verzorg je de lessen op een vast dagdeel. De data worden in goed overleg bepaald.

Aantal uren en/of dagen

Eén dagdeel van 4 uur per week gedurende een periode van 10 weken.

Taalvereiste

Nederlands in woord en geschrift

Motivatie

We zoeken iemand die:
• Passie voor het vak heeft en dit uit kan dragen
• Affiniteit heeft met de doelgroep en aansluiting kan maken
• Zijn/haar werkervaring kan overbrengen op de leerlingen
• Sterk is in pedagogisch en didactisch handelen
• Geduld heeft en kan enthousiasmeren
• De relatie weet te leggen met de praktijk en het werkveld
• Een teamplayer is

Meer informatie en
direct reageren

Edwin Vijn, directeur praktijkonderwijs, Fioretti College
edwin.vijn@fioretticollege.nl | 06-22395934
Henk Versluis, Matchmaker, Brainport Eindhoven
h.versluis@brainportdevelopment.nl | 06-20459321

