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Geef jij onze leerlingen KiiM-kracht?
Gezocht: innovatieve eerstegraads docenten VO

kiim.nl

KiiM is op zoek naar vijf enthousiaste eerstegraads docenten voor de 
onderstaande specifieke vakgebieden:
• docent Economie;
• docent Geschiedenis; 
• docent Biologie
• docent Scheikunde 
• docent Duits
Samen met andere eerstegraads collega’s denk je mee over én wil je 
op termijn ook lesgeven op de nieuwe school KiiM in 
Heerenveen voor leerlingen van 10 tot 18 jaar. 

Achtergrond 
De gezamenlijke schoolbesturen in de regio Heerenveen – Ambion, 
De Buitenkans, cbo Meilân, Aeres, Bornego College en Sevenwolden 
- vinden het belangrijk dat er binnen Heerenveen een breed palet 
aan onderwijsvormen en -concepten bestaat. Daarom zijn zij dit 
schooljaar een nieuwe innovatieve school gestart voor leerlingen 
van 10 tot 18 jaar: KiiM. KiiM is begonnen met de leerjaren 1 en 2 van 
het voortgezet onderwijs. In de komende jaren breidt de school zich 
uit met de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs én ook naar de 
bovenbouw, met de leerjaren 3 t/m 6 mavo, havo en vwo. 

De ontwikkelgroep Tweede Fase VO is verantwoordelijk voor de 
doorontwikkeling naar eindonderwijs mavo, havo, vwo. In die groep 
zitten eerstegraads docenten van de verschillende vakgebieden. 
Samen ontwikkelen zij de inrichting en het programma voor de 
bovenbouw in lijn met de visie van de school. De bezetting van 
deze ontwikkelgroep is nog niet compleet. Wij zijn daarom op zoek 
zijn naar nieuwe innovatieve collega’s uit de hierboven genoemde 
vakgebieden. 

Omvang, perspectief en vergoeding
We zoeken collega’s die vanaf januari 2023 één dagdeel in de week 
willen meedenken en ontwikkelen. Je dient beschikbaar te zijn 
op de donderdagmiddag, het dagdeel waarop de ontwikkelgroep 
bijeenkomt. Voor de langere termijn is het perspectief dat de nieuwe 
collega’s ook lesgeven op KiiM, mogelijk al vanaf het schooljaar 

2023-2024 of het jaar daarop.  Heb je een tweedegraads bevoegd-
heid en de wens en bereidheid om de eerstegraads bevoegdheid in 
de komende jaren te gaan halen, dan ben je ook van harte uitgeno-
digd om te reageren. De vergoeding is gebaseerd op de reguliere 
salarisschalen van de CAO Voortgezet onderwijs.

Wat verwachten we van je?
• Je bent enthousiast en hebt de overtuiging dat het onderwijs in 

het voortgezet onderwijs anders vormgegeven kan worden; je 
ziet volop mogelijkheden tot interdisciplinair en vakoverstijgend 
onderwijs waarin de groei van de leerling centraal staat;

• Je onderschrijft de visie en de uitgangspunten van de school, zo-
als verwoord in de schoolgids KiiM 2022-2023. Deze kun je vinden 
op de website www.kiim.nl (onder downloads). 

• Je bent een teamspeler; je werkt graag samen met anderen en 
deelt je kennis en kunde; 

• Je hebt een open houding en lef; durft buiten kaders te denken en 
beargumenteerd van gebaande paden af te wijken;

• Je bent creatief en kunt meebouwen aan onderwijsvernieuwing; 
• Je hebt een goed (zelf)reflectief vermogen;
• Je bent enthousiast over het gaan werken in de bovenbouw van 

KiiM.

Aanvullende informatie
Voor meer inhoudelijke informatie kan contact worden opnemen 
met de directeur, Moniek Bergsma. Zij is bereikbaar via 
06 – 10 90 40 13 of mh.bergsma@sevenwolden.nl. De projectleider 
2de fase VO, de heer Jelger Wiersma, is bereikbaar via 06 42 50 18 60 
of j.wiersma@sevenwolden.nl. 

Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv sturen uiterlijk 
15 december naar mh.bergsma@sevenwolden.nl. 
Eventuele gesprekken vinden plaats in de week vóór of 
de week na de kerstvakantie.

Wij zoeken (toekomstige) eerstegraads docenten die willen bijdragen aan de 

doorontwikkeling van onze nieuwe en vernieuwende school KiiM. 


