
 

 

 

 

 

Functieomschrijving coach Onderwijs Pioniers 

 

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

onderwijspioniers.   

 

Ben jij die leraar, die het leuk vindt om pionierende leraren een stap verder te brengen? Heb 

jij ervaring om pionierende leraren te ondersteunen en te begeleiden bij het uitvoeren van  

een innovatief idee? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Als coach van Onderwijs Pioniers begeleid je een groep van ongeveer 5 Onderwijs Pioniers 

gedurende een schooljaar. Onderwijs Pioniers is een programma voor leraren met een goed 

idee. De leraren die aan Onderwijs Pioniers meedoen geven ‘leiding’ aan verandering. Een 

lastig traject want ‘hoe krijg ik mijn collega’s of mijn leidinggevende mee? En hoe 

communiceer ik mijn boodschap en hoe kan ik de verandering duurzaam inbedden?‘ 

Leiding geven aan een verandering op school is een flinke uitdaging en ondersteuning door 

een coach wordt door de Pioniers zeer gewaardeerd. 

Wat vragen we van je als coach? 

> Je begeleidt een groep van 5 Onderwijs Pioniers bij de uitvoering van hun idee; 

> Je denkt actief mee over de invulling van het programma Onderwijs Pioniers; 

> Je bent aanwezig op 4 pioniersdagen, Het Lerarencongres van 7 oktober en het 

slotevenement van Onderwijs Pioniers; 

> Je maakt individuele afspraken met Onderwijs Pioniers en bezoekt hen minimaal 1 keer in 

het schooljaar op de eigen school; 

> Je geeft terugkoppeling over het verloop van je eigen werkzaamheden aan het team van 

coaches en het projectteam; 

> Je hebt kennis en ervaring in het begeleiden en ondersteunen van leraren en het bedenken 

en toepassen van actieve werkvormen tijdens de Pioniersdagen; 

> Je maakt je eigen acties zichtbaar via social media en andere kanalen. Elke coach schrijft 

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

over je eigen activiteiten en die van Onderwijs Pioniers en de Onderwijscoöperatie 

(retweeten); 

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

> Je bent lid van CNV Onderwijs. 

 

Wat zijn jouw kwaliteiten? 

> Je hebt ervaring op het gebied van coaching en begeleiding; 
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> Je bent een open, enthousiast persoon met goede communicatieve vaardigheden; 

> 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 met 

hen te  ontwikkelen; 

> Je werkt in een collegiaal team van ervaren coaches. Betrokkenheid speelt daarbij een grote 

rol; 

> Je wordt door een projectteam ondersteund; 

> 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 120 uur per schooljaar.  

 

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. 

 


