
Ben jij wie wij zoeken? 
Als HVO docent in Rotterdam verzorg je Humanistisch Vormingsonderwijs op openbare 
basisscholen in en om Rotterdam. Onze organisatie is verdeeld over negen regio’s en voor 
Rotterdam zijn we op zoek naar échte Rotterdamse docenten. Op Rotterdamse scholen 
worden vaak meerdere levensbeschouwingen aangeboden. Dit vraagt een open houding. 
Wil jij kinderen stimuleren om morele situaties en levensvragen te onderzoeken? En 
leerlingen ondersteunen om creatief en interactief aan de slag te gaan met hun 
levensbeschouwende ontwikkeling? Dan is dit dé baan voor jou! 
 
Waar ga je werken? 
Een HVO docent werkt overal. HVO is namelijk een keuzevak op openbare basisscholen, 
waardoor je op meerdere scholen werkt. Voor onze Rotterdamse docenten betekent dit dat 
je op bijvoorbeeld op het Landje, de Jan Prins en INOVA in Hoek van Holland werkt 
Dus Van de Kop van Zuid tot Capelle en van Hoogvliet tot Nesselande. Dat zorgt voor een 
dynamisch en sociaal werkveld en vraagt om een zelfstandige houding, omdat je op alle 
scholen te gast bent. De stichting HVO Primair is jouw nieuwe werkgever en je krijgt er direct 
circa 160 collega-vakdocenten HVO bij. Gezamenlijk verzorgen we jaarlijks voor circa 2.000 
groepen HVO, dat neerkomt op zo’n 30.000 leerlingen. Help jij ons mee? 
 
Functie eisen 
Je gaat aan de slag als docent. Dus moet je beschikken over een lesbevoegdheid verkregen 
door een PABO, een GL-opleiding of andere lerarenopleiding. En om als HVO vakdocent 
aan de slag te gaan moet je eerst de interne opleiding HVO-Primair afronden. Die bieden wij 
je aan! Maar de functie houdt nog meer in. We zetten het even op een rijtje: 
 
 

• Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd 
voelen; 

• Je stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende 
sociaal-culturele achtergronden; 

• Je ondersteunt en begeleidt de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen 
• Je biedt een rijke leeromgeving, waarbinnen leerlingen de kernwaarden van het 

humanisme ontdekken. 
• Je ontwikkelt je eigen lessen op basis van het HOKE-model (herkennen, ontdekken, 

kiezen, evalueren). 
• Je hanteert de socratische gespreksmethode 
• Je zet steeds de juiste didactische en coöperatieve werkvormen in die passen bij de 

ontwikkelingsfase van leerlingen; 
• Je blijft jezelf voeden met actuele informatie op terreinen als: mensenrechten, 

filosofie, levensbeschouwing, maatschappij, cultuur, natuur, politiek en nog veel 
meer. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Zie jij jezelf al werken? Wat leuk! Natuurlijk hebben we je, naast een uitdagende baan, nog 
meer te bieden: 
 
 

• Salaris: De functie van vakdocent HVO is gewaardeerd op het niveau van de L10-
schaal van het Primair Onderwijs (€ 2.678,- tot €  4.113,- bruto per maand voor een 
fulltime groepsleerkracht per peildatum 1 januari 2021). 

• Pensioen conform de cao Primair Onderwijs. 
• Nascholingsfaciliteiten in de vorm van individuele en groepstrainingen en workshops. 

 
Samenvatting 



Is deze functie jou op het lijf geschreven? Wil je liever vandaag dan morgen beginnen met 
HVO lessen? Stuur dan een mail naar Marleen Witteveen via m.witteveen@hvo.nl met je 
C.V. en motivatiebrief. Zij neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op voor een 
telefonisch intakegesprek. 
 
 


