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Vacature 

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC), onderdeel van de Marnix Academie, een zelfstandige 

lerarenopleiding basisonderwijs, is op zoek naar een: 

 
Allround Onderwijsadviseur (0,6 – 0,8 fte) 

 

Over de organisatie 

Het MOC heeft een breed aanbod aan post-hbo-opleidingen en andere 

nascholingsprogramma’s waar jaarlijks zo’n 450 professionals aan deelnemen. Daarnaast 

geven we advies en ondersteuning op individueel en schoolniveau. Het MOC is onderdeel van 

de Marnix Academie, een zelfstandige, gespecialiseerde hogeschool met een open christelijke 

identiteit. In de bacheloropleidingen studeren zo’n 1500 studenten, in de masteropleidingen 

zijn dat er ongeveer 100. Er werken ruim 180 medewerkers samen in een professionele, 

informele en collegiale sfeer.  

 

Functieomschrijving 

Als onderwijsadviseur ontwikkel en verzorg je opleidingen en cursussen voor met name het 

primair onderwijs. Daarnaast voer je opdrachten ‘op maat’ uit voor basisscholen.  

 

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: 

- ontwikkelen en verzorgen van post-hbo-opleidingen en cursussen; 

- ontwikkelen en begeleiden van vernieuwingstrajecten binnen scholen;  
- individuele of teamgerichte begeleiding van leerkrachten en schoolleiders; 

- mogelijk onderwijsactiviteiten in de masteropleidingen; 

- relatiebeheer en acquisitie. 

 

Functie-eisen 

Om het takenpakket goed uit te voeren heeft u nodig: 

• een afgeronde universitaire master (zoals onderwijskunde of orthopedagogiek) 

• actuele kennis van de didactiek en pedagogiek 

• kennis van en ervaring met digitale didactiek; 

• kennis van recente ontwikkelingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs; 

• aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van cursussen/workshops; 

• gedegen ervaring met advisering en het begeleiden van innovatietrajecten en -

processen; 

• goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 

 

Ervaring als leerkracht in het primair onderwijs is een pré. 
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Persoonskenmerken 
Je bent een gedreven en betrokken professional.  Anderen vinden jou innovatief en 
ondernemend en werken graag met je samen. Daarbij heb je aansluitende externe contacten. 
Je bent stressbestendig en hebt geen bezwaar tegen werken in de avonduren. Je hebt een 
duidelijke visie op opleiden en adviseren. Je weet je eigen werkzaamheden te organiseren en 
kunt goed schakelen tussen diverse typen werkzaamheden. Daarbij heb je een grote drive om 
basisscholen te helpen hun innovatieve aspiraties waar te maken.  
 
Wat wij bieden 
Het MOC is een inspirerende werkomgeving met ruimte om jezelf te ontwikkelen. We werken 
met een team van betrokken collega’s in een collegiale sfeer. De variatie aan werkzaamheden 
maakt deze baan afwisselend en uitdagend. 
  
Arbeidsvoorwaarden 
Aanstelling vindt in eerste aanloop plaats voor een jaar (D4). Het betreft structurele 
vacatureruimte. De functie is ingedeeld in schaal 11 (CAO-hbo). Wij kennen een goed pakket 
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder ruimte voor opleiding en ontwikkeling, een 
dertiende maand en tien weken vakantie. De fulltime werkweek bedraagt 40 uur.  

 
Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Lisette Uiterwijk, 
manager Marnix Onderwijscentrum a.i., telefoon 0641571826, e-mail: l.uiterwijk@hsmarnix.nl. 

 
Sollicitatieprocedure 
Sollicitaties kunt u tot en met 20 juni a.s. sturen aan vacature-
allroundonderwijsadviseur@hsmarnix.nl. De gesprekken zullen plaats vinden op 28 juni a.s. 
vanaf 12.30 uur. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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