
Johan de Witt Scholengroep 
Vacature docent Middle Years Programme – International Baccalaureate   
 

De Johan de Witt Scholengroep is op zoek naar docenten voor onze IB-MYP afdeling.  
 
Het Johan de Witt is een binnenstadschool voor openbaar voortgezet onderwijs. Op 
zes locaties in het hart van Den Haag bieden wij alle opleidingen aan binnen het VO: 
vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo, praktijkonderwijs en entree. Daarnaast 
hebben we een grote ISK afdeling. Sinds schooljaar 2022-2023 bieden we ook het 
Middle Years Programme (MYP) aan van het International baccalaureate (IB). We 
streven ernaar een volledig geautoriseerde IB World School te worden. Voor het 
nieuwe schooljaar 2023-2024 zijn wij op zoek naar internationaal georiënteerde en 
bevlogen docenten die ons IB-team komen versterken. Wij zijn in het bijzonder op 
zoek naar docenten met ervaring in het IB-onderwijs.  
 
Wij zoeken docenten voor de volgende vakgebieden:  

• Language acquisition 
• Language and literature 
• Individuals and societies 
• Sciences 
• Mathematics 
• Arts 
• Physical and health education 
• Design 

 
Docentprofiel  
 
Het volgende docentprofiel is specifiek voor onderwijzend personeel binnen de IB-
MYP stroom van het Johan de Witt.  

 
Onderwijsfilosofie 
Docenten 
• zetten zich in voor de missie en visie van de school 
• hanteren een internationale aanpak 
• zijn zeer bekwaam in de Nederlandse en Engelse taal. Meertaligheid is een pre.  
• onderschrijven het leerlingprofiel van het International Baccalaureate 
• kunnen onderwijsstrategieën aanpassen aan de verschillende 

vaardigheden, leerbehoeften en culturele achtergronden van de 
studenten 

• erkennen hun verantwoordelijkheid om op hun onderwijspraktijk te reflecteren 
en zijn in staat hun onderwijs aan te passen om de prestaties van de 
leerlingen te ondersteunen 

• zijn toegewijd aan persoonlijke en professionele ontwikkeling 
• erkennen het belang van de moedertaal en identiteit van leerlingen als 

integraal onderdeel van het leerproces 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Vaardigheden 
Docenten 

• hebben uitstekende interculturele communicatieve vaardigheden 
• beschikken over goed timemanagement en organisatorische vaardigheden 
• kunnen (samen)werken in een team 
• zijn flexibel, positief en baanbrekend en kunnen veerkracht tonen in een 

startende schoolomgeving. 
• beschikken over gedegen IT-vaardigheden en omarmen innovatie 

 
 
Persoonlijke kwaliteiten  
Docenten 

• zijn empathisch en dragen zorg voor (hun) leerlingen 
• tonen initiatief 
• kunnen feedback ontvangen en zijn bereid om ernaar te handelen 
• dragen nieuwe ideeën bij 
• zijn bereid om een leven lang te leren, waaronder de Nederlandse en Engelse 

taal 
• zijn betrouwbaar 
• zijn zelfkritisch, bereid zichzelf te ontwikkelen en zien het voordeel van 

professionele beoordeling voor persoonlijke groei 
 
Kwalificaties  
Docenten 

• heeft een onderwijsbevoegdheid die is of wordt erkend door de 
Nederlandse autoriteiten 

• heeft ervaring en training in het IB-onderwijs is een pre 
• verdere kwalificaties en ervaring in training, coaching en het geven van 

IB erkende workshops is een pre 
 
Procedure 
Als je jezelf herkent in bovenstaand docentprofiel en graag mee wilt werken aan 
de spannende toekomst van onze school, dan horen we graag van je.  
 

• aanstellingen worden onderworpen aan een interview, identiteitscontrole, 
VOG-aanvraag en mogelijk aan referenties 

• Alle kandidaten moeten EU-burgers zijn of een geldige werkvergunning 
hebben om in Nederland te werken 

• Om bij ons te kunnen werken is een onderwijsbevoegdheid verplicht 
die wordt erkend door de Nederlandse autoriteiten (DUO).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 


