
 

 

 

Functieomschrijving Ambassadeur 

 

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

 

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

Heb jij zin om collega’s uit het land te vertellen over de activiteiten van de Onderwijscoöperatie, om 

het gesprek aan te gaan over professionele ontwikkeling? Ga je net zo makkelijk op bezoek bij een 

school als bij een MR? Draai jij je hand niet om voor een workshop? En zet je graag je tanden in een 

mooie presentatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Gezien de huidige samenstelling van ons team van ambassadeurs, zoeken we voor het schooljaar 

2015/2016 vooral leraren die tussen de 25 en 45 jaar oud zijn. 

Wat vragen we van je, als ambassadeur?  

> Je stimuleert en gaat op je eigen school, met je eigen collega’s en je eigen bestuur (en op 

andere scholen binnen je bestuur) het gesprek aan; 

> Je gaat actief op zoek naar andere scholen, organisaties, bijeenkomsten en situaties om het 

verhaal te vertellen over professionele ontwikkeling, peer review (leren van en met elkaar), 

collegiale visitatie en hoe je deze vormen van leren een plek kunt geven binnen het register. 

Je gaat actief het gesprek aan over vormen van professionele ontwikkeling binnen de school; 

> Je zet jezelf 8 uur per week voor de Onderwijscoöperatie in; 

> Je genereert je eigen werk waarbij je per week drie scholen bezoekt. Ook 

kennismakingsgesprekken, het neerleggen van folders en dergelijke  tellen hierbij mee; 

> Je werkt in een team onder leiding van een regiocoördinator. Onder leiding van de 

regiocoördinator wordt de acquisitie in jouw regio verdeeld; 

> Je geeft na elke activiteit een korte schriftelijke terugkoppeling via het 

terugkoppelingsformulier, zodat jouw ervaringen goed gedeeld kunnen worden. Dit 

formulier wordt wekelijks naar de Onderwijscoöperatie gemaild. Invullen kost ongeveer 10 

min per schoolbezoek; 

> Je maakt je eigen acties zichtbaar via sociale media en andere kanalen. Elke ambassadeur 

schijft gedurende een schooljaar twee blogs voor de site van de Onderwijscoöperatie. Je 

twittert over je eigen activiteiten en die van de Onderwijscoöperatie (retweeten); 

> Je zorgt dat je op de hoogte blijft van ontwikkelingen van de Onderwijscoöperatie, door 

wekelijks op onderwijscooperatie.nl, registerleraar.nl en Viadesk te kijken. Informatie en 

ervaringen deel je ook via Viadesk, de digitale werkomgeving van de Onderwijscoöperatie; 

> Je bent een actieve registerleraar die minstens een dag in de week in het onderwijs werkt;  

> Je bent lid van CNV Onderwijs. 
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Wat zijn jouw kwaliteiten? 

> Je bent een open, enthousiast persoon met goede communicatieve vaardigheden;  

> Je vindt het leuk om spontaan een gesprek aan te gaan, maar ook om workshops en 

discussies te leiden en presentaties te geven; 

> Je bent flexibel ingesteld en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.  

 

Wat bieden wij? 

> Wij bieden je enthousiaste en inspirerende collega’s, om mee te sparren en om je verder te 

ontwikkelen; 

> Je werkt in een collegiaal team, waar betrokkenheid een grote rol speelt. Via de regionale en 

landelijke scholingsbijeenkomsten die we regelmatig organiseren, wissel je ervaringen uit en 

doe je ideeën op. Daarbij krijg je ondersteuning/begeleiding van de regiocoördinator, van 

ervaren ambassadeurs en van het bureau van de Onderwijscoöperatie; 

> Je maakt onderdeel uit van een actief netwerk van betrokken leraren die voor 

professionaliteit van hun vak staan; 

> 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 voor één dag per schoolweek (320 uur). 

 

Aanmelden 

Interesse? 
Stuur een mail met motivatie en je cv aan m.vanwessel@cnv.nl. 
 

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

 


