Vacature projectleider ‘Leraar van Buiten’
Leraar van Buiten is een projectorganisatie die zich richt op het voorlichten en begeleiden van zijinstromers voor het onderwijs. De samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen in de
regio’s Rijnmond en In en Om het Groene Hart zijn op zoek naar kandidaten voor de rol van
projectleider van het programma Leraar van Buiten. Er ontstaat in september 2022 een vacature door
vertrek (in de loop van dat school/ opleidingsjaar) van de huidige projectleider.
In deze vacaturebeschrijving vind je informatie over het profiel en de sollicitatieprocedure.

Context
Leraar van Buiten heeft de opdracht om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het
lerarentekort in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in een groot deel van Zuid-Holland.
Het team van Leraar van Buiten verzorgt voorlichting aan mensen die overwegen als second career
teacher te gaan werken. Op de website www.leraarvanbuiten.nl krijg je een beeld van de activiteiten
die ontwikkeld worden voor belangstellenden (voorlichting, oriëntatie, voorbereiding, etc.). Daarnaast
gaat de projectleider het gesprek aan met de scholen over de vraag wat zij-instromers nodig hebben
als zij in dienst komen en is hij of zij in gesprek met opleidingsinstituten en overheden over de routes
naar bevoegdheden. De huidige projectleider voor de RAP-regio’s (Regionale Aanpak
Personeelstekort) Rijnmond en In en om het Groene Hart wil op termijn met het werk stoppen en de
besturen van deze RAP-regio’s zoeken een opvolger die kan ingroeien in het werk in beide regio’s.

Kwaliteiten
De toekomstige projectleider zal - misschien pas na het eerste jaar - met deskundigheid gesprekken
voeren met verschillende betrokkenen en afspraken met hen maken. Hij of zij
- organiseert het programma van Leraar van Buiten
hij of zij houdt bijv. de voortgang in de gaten en kan zo nodig het programma aanpassen;
- kent het vo en het mbo goed
hij of zij kan bijv. snel met voorbeelden aan belangstellenden duidelijk maken wat onderwijs
boeiend én lastig maakt;
- kent de opleidingen en (routes naar) bevoegdheden
hij of zij kan bijv. snel met een belangstellende verkennen wat voor hem (haar) een handige
opleidingsroute zou kunnen zijn en wat misschien een goed alternatief is;
- kent scholen en schoolleiders in het werkgebied
hij of zij kan bijvoorbeeld een schoolleider benaderen omdat een belangstellende een specifieke
vraag heeft en hij of zij kan de school adviseren over de begeleiding die second career teachers
nodig hebben;
- heeft kennis voor de onderwijsarbeidsmarkt
hij of zij kan bijvoorbeeld met HR-medewerkers het gesprek aangaan over strategische HR-beleid.
De toekomstige projectleider heeft een hbo+-werk- en denkniveau, werkt zelfstandig en in een team,
is dienstverlenend, flexibel en volhardend.

Omvang en uurtarief
Het gaat in eerste instantie om een opdracht die gemiddeld ca. 1,5 dag per week zal omvatten en kan
uitgroeien tot (ruim) 3 dagen. Het werk wordt beloond met € 80,- per uur en kan doorgroeien tot
€ 100,- per uur, detachering is bespreekbaar.

Meer informatie
Meer informatie wordt gegeven door Liesbeth Bloeme (bloeme@planet.nl) voor de regio In en om het
Groene Hart en Ton Roelofs (a.roelofs971@upcmail.nl) voor de regio Rijnmond.
Je reactie kun je tot en met 20 april 2022 sturen aan Liesbeth Bloeme (bloeme@planet.nl). De
sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 21 en 22 april.

