
 

Vacature onderwijsadviseur PO rekenen en/of digitale geletterdheid 

 

We zoeken een enthousiaste, vakbekwame  

onderwijsadviseur 

met passie voor (vrijeschool)onderwijs!  

 

Vind je het een uitdaging om als onderwijsadviseur te werken, met hart voor het vak en ervaring 

met vrijeschoolonderwijs? Word je enthousiast van de achtergronden van de vrijeschool in 

combinatie met eigentijdse onderwijsontwikkelingen zodanig dat je een positieve bijdrage kunt 

leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen…? 

 

Dan willen wij graag kennis met je maken! 

 

Wij hebben als missie om kennis te delen en mensen te verbinden. We zetten ons in voor 

kwalitatief hoogstaand hedendaags vrijeschoolonderwijs en werken met een klein gemotiveerd 

team van schoolpsychologen en onderwijsadviseurs om onze idealen te realiseren. 

 

Op dit moment zoeken wij vakbekwame onderwijsadviseurs met kennis van de 

vrijeschoolpedagogiek die breed ingezet kunnen worden en specifieke expertise op het gebied van 

rekenen en/of digitale geletterdheid.  

 

Wat vragen wij van jou? 

 Je beschikt over een afgeronde lerarenopleiding, de vrijeschool pabo strekt tot aanbeveling. 

 Je hebt je aantoonbaar op onderwijskundig gebied doorontwikkeld  

 Je hebt affiniteit met en kennis van rekenen en/of digitale geletterdheid 

 Je kunt leerkrachten begeleiden op allerlei gebieden (van direct instructie model tot 

ademende lessen) 

 Je ben in staat om regenbooginterventies te verrichten of andere sociale 

vaardigheidstrainingen aan te bieden 

 Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijsveld 

 Je bent analytisch en communicatief vaardig. Daarnaast beschik je over een 

oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding 

 Je bent flexibel en optimistisch 

 Je kunt doelgericht werken en bent initiatiefrijk, goed in plannen en organiseren 

 Je bent ondernemend en goed in contact leggen met nieuwe opdrachtgevers 

 

Wat bieden wij jou? 

 Enthousiaste collega's met hart voor het vak en het vrijeschoolonderwijs 

 De omvang van het dienstverband is in overleg, richtlijn 0,2 à 0,4 fte 

 Kans om je te ontwikkelen en verder te groeien  

 Ruimte voor inbreng en initiatief  

 Begeleiding door ervaren collega’s 

 De inschaling geschiedt in schaal 10 van de cao onderwijsadviesbureaus  

 De betrekking is een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband  

 Binnen je aanstelling heb je veel vrijheid om je werk te plannen 

 Secundaire arbeidsvoorwaarden: reiskosten- en telefoonvergoeding en resultaatdeling (bij 

positief resultaat i.o.m. OR) 

 

Gelieve je reactie te sturen naar e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl uiterlijk 9 januari 2023. 
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