
 

 

Profiel leraar Back Office 

 

 

De Onderwijscoöperatie[1]  zoekt leraren die geïnteresseerd zijn in de rol van leraar Backoffice.   

 

Ben jij die enthousiaste leraar, met passie en trots voor het beroep?  

Het lerarenregister is volop in ontwikkeling. In een aantal projecten wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en beheer 

van leraarregister.nl en aan de implementatie daarvan. Registerleraar.nl is van voor en door leraren. 

Je werkt in een collegiaal team, waar betrokkenheid een grote rol speelt. De Onderwijscoöperatie kent een 

informele, open werksfeer waar je zowel individueel als in teamverband maximale verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid hebt om van je functie een succes te maken. Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van één 

jaar. Je salaris en huidige aanstelling blijven hetzelfde; de school ontvangt een vergoeding, via de GOVAK-regeling, 

om jou vrij te roosteren. 

Gewenste omvang van de functie: minimaal 360 uur, maximaal 720 uur op jaarbasis. 

 

Een leraar backoffice (taken): 

- Werkt mee aan het programma en de projecten van het lerarenregister (Beheer, ontwikkeling, 

implementatie; 

- Is in staat om vanuit de onderwijspraktijk processen en producten van het lerarenregister kritisch te bezien 

en waar mogelijk te verbeteren; 

- Draagt bij aan activiteiten die gericht zijn op de vergroting van de bekendheid van het register; 

- Begeleidt scholen die deelnemen aan pilotprojecten; 

- Legt verbinding met de beroepsgroep van leraren vanuit zijn of haar sector en weet daar gericht informatie 

te brengen en op te halen; 

- Draagt bij aan het relatiebeheer van de verschillende betrokkenen en belanghebbenden bij het 

lerarenregister. 

 

Een leraar backoffice (profiel): 

- is geregistreerd op registerleraar.nl;  voor minimaal 0,2 fte werkzaam als leraar; 

- is lid van CNV Onderwijs ; 

- heeft veel ervaring als leraar en kent de onderwijspraktijk van binnenuit; 

- is in staat op  verschillende niveaus te denken en te handelen (op het niveau van leraren maar ook op het 

niveau van (project-) managers) ; 

- heeft goede kennis van het werkveld en de daarbij passende aspecten en vormen van 

bekwaamheidsonderhoud; 

- is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs; 

- kan op een professionele manier samenwerken; 

- is nauwkeurig en betrokken. 

Aanmelden 

Interesse? 
Stuur een mail met motivatie en je cv aan m.vanwessel@cnv.nl. 
De Onderwijscoöperatie zal de uiteindelijke selectie doen.   

 
 

 
[1] De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie zijn: AOb, BON, CNV Onderwijs, FvOv, Platform VVVO. 


