Vacature: Onderwijsadviseur

24+ uur per week | Per 1-8-2022 of eerder
Weet jij hoe je goed en krachtig, ontwikkelingsgericht onderwijs vormgeeft? Kun je dit vanuit kennis
en ervaring vertalen naar een concreet curriculum en krachtige didactiek? En ben je in staat om
teams, scholen en opleidingen te helpen het onderwijs te (her)ontwerpen? Dan zoeken wij jou!
Vanuit onze kennis en ervaring bieden wij schoolteams in het VO, MBO en HO inspiratie en
ondersteuning bij de ontwikkeling van hun didactisch handelen en de inrichting van het curriculum.
Dit doen wij door zowel diensten als producten, zoals onze CurriculumKit, Pocket Didactiek en onze
blog. Vanwege de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar versterking van ons team om mee
te bouwen aan goed onderwijs bij onze klanten.
Als onderwijsadviseur ondersteun je, in samenwerking met de rest van ons team, scholen en
opleidingen met diverse vraagstukken. Dit doe je door, in afstemming met de directie of andere
kartrekkers, de (bege)leidende rol aan te nemen bij innovatietrajecten. Dit vooral door
expertgroepen te begeleiden en trainingen te geven. Kern daarbij is de continue koppeling tussen
wetenschappelijk onderzoek, onderwijskundige inzichten en de lespraktijk. Belangrijk is daarbij het
denken in mogelijkheden en de vaardigheid om teams ook op die manier te leren denken.Kortom:
diep op de inhoud, praktisch in de uitvoering en met een goede dosis enthousiasme!
Voorbeeld werkweek:
Maandag
Cuijk

09:00

Afstemmen over lopende ontwikkelingen met ons team

Rotterdam

14:00

Bijeenkomst didactisch coachen met expertgroep

Thuis

09:00

Voorbereiden bijeenkomsten

Utrecht

15:00

Training formatief handelen aan docententeam

Thuis

09:00

Artikel schrijven en/of werken aan andere producten

Thuis

13:00

Voorbereiden bijeenkomsten

Den Haag

09:00

Bijeenkomst curriculumontwerp met expertgroep

Thuis

14:00

Afstemmen met scholen/opleidingen, bijwerken mail, etc

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Dit vragen wij:
●
●
●
●
●
●

HBO/WO denkniveau én ruime (les)ervaring in het onderwijs
Ideeën in overvloed, inclusief de vaardigheid deze te structureren
Doorlopend bezig met het verrijken van je kennis over onderwijs en leren
Scholen en opleidingen samen met ons vanaf stap 0 op een duurzame manier
kunnen adviseren, inspireren en ondersteunen bij didactiek en curriculumontwerp
Vanuit kennis, inspiratie en out-of-the-box denken om te gaan met
complexe vraagstukken en mogelijke weerstand
Zelfstandig denk- en werkvermogen

Dit zoek jij:
●
●
●
●
●
●

Een baan waar je minimaal 24 uur per week mee bezig bent
Continu een focus op curriculumontwerp, didactiek en toetsing
Zelfstandigheid: je bepaalt grotendeels zelf hoe je te werk gaat
Een jonge, enthousiaste onderneming met groeimogelijkheden
Ruimte voor innovatieve ideeën én het schrijven van artikelen
Een passend salaris

Procedure:
Denk jij van toegevoegde waarde te kunnen zijn binnen het team van Vernieuwenderwijs?
1. Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@vernieuwenderwijs.nl.
Een korte video of ander soort visitekaartje van jezelf is een pre maar geen must.
2. Je ontvangt altijd een reactie van ons. Denken we dat je bij Vernieuwenderwijs past? Dan
nodigen we je uit voor een gesprek. Hierin maken we nader met elkaar kennis én hopen we
een nog duidelijker beeld te geven van de baan, zodat je weet waarvoor je kiest.

😊

3. Is er een match? Dan bespreek je samen met ons het contract en help je binnenkort samen
met ons scholen en opleidingen bij het verrijken van hun onderwijs!
4. De uiterlijke startdatum staat op 1 augustus, maar per direct is in overleg ook mogelijk.
Dit stemmen we natuurlijk samen af.
De vacature blijft open tot we een geschikt iemand hebben gevonden.

Voor vragen kun je terecht bij Wessel Peeters of Michiel Lucassen via info@vernieuwenderwijs.nl of
door te bellen naar 06 19402982 (Wessel) of naar 06 19337715 (Michiel). Ivm de kerstvakantie
reageren we mogelijk wel wat later.
En neem vooral een kijkje op onze website: https://www.vernieuwenderwijs.nl.

