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Vacature 

 

 

De Marnix Academie en het Partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling zijn per direct op 

zoek naar een:   

  

Opleider leerkrachtcoach (0,4 fte)  
 

  

Context 

De leerkrachtcoach is een nieuwe rol in het samen opleiden. Het partnerschap van de Marnix 

Academie en de partnerscholen hecht aan het goed begeleiden en coachen van studenten die 

tijdens hun studie al de verantwoordelijk voor een groep hebben. Op dit moment zijn dat zij-

instromers, studenten in de Gulden Middenweg (deeltijders versneld voor de klas) en voltijd LIO-

studenten. 

De leerkrachtcoach zorgt voor een goede begeleiding en coaching van deze studenten/ lerende 

leerkrachten.  

Op dit moment biedt de Marnix Academie een training aan voor leerkrachtcoaches 

https://www.marnixonderwijscentrum.nl/cursussen/id/806/leerkrachtcoach-van-zij-instromer-

en-aankomende-leerkracht  

De training van leerkrachtcoaches willen we, gezien de ontwikkelingen in het veld, uitbreiden. 

 

 

De functie 

De opleider van de leerkrachtcoach werkt samen met andere opleiders aan het ontwikkelen en 

uitvoeren van de training voor leerkrachtcoaches. Daarvoor brengt de opleider in beeld hoe in 

het partnerschap de huidige begeleiding is vormgegeven en wat de behoeftes zijn op de 

partnerscholen en bij de doelgroep. De opleider beschrijft welke trajecten er lopen in het veld en 

zorgt voor afstemming zowel op de Marnix Academie als in het partnerschap. 

 

De opdracht  

Samen met andere opleiders zorgen voor een goede training voor leerkrachtcoaches die is 

afgestemd op interne en externe ontwikkelingen. 

  

Je werkzaamheden bestaan uit:  

• In kaart brengen welke trajecten er lopen op het gebied van begeleiden en coachen van 

studenten die tijdens hun studie al de verantwoordelijk voor een groep hebben. 

• Beschrijven van de behoeftes van partnerscholen, de “studenten” en de 

leerkrachtcoaches. 

• Mede ontwikkelen van de training voor leerkrachtcoaches. 

• Uitvoeren van de training voor leerkrachtcoaches 

https://www.marnixonderwijscentrum.nl/cursussen/id/806/leerkrachtcoach-van-zij-instromer-en-aankomende-leerkracht
https://www.marnixonderwijscentrum.nl/cursussen/id/806/leerkrachtcoach-van-zij-instromer-en-aankomende-leerkracht
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• Afstemmen van de training voor leerkrachtcoaches met de training voor schoolopleiders 

en coach van starters 

  

  

Wij zoeken een kandidaat die:  

• Ruime onderwijservaring heeft in  het primair onderwijs. 

• Aantoonbaar beschikt over coachings-vaardigheden in het onderwijs. 

• Visie heeft op het samen opleiden. 

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

• Werkzaam is binnen het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling. 

 

 

Wij bieden  

Het betreft een tijdelijk functie van 0,4 fte voor een periode van twee jaar. 

Het maandsalaris is conform schaal  11 cao hbo.  

  

Geïnteresseerd?  

Wil je meer weten? Mail dan naar Annette Schaafsma, coördinator Partners in Opleiding en 

Ontwikkeling a.schaafsma@hsmarnix.nl. Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief met CV voor 

22  januari 2020  via e-mail:  partnerschap@hsmarnix.nl o.v.v.:  sollicitatie opleider 

leerkrachtcoach. 
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