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Vacature 

 

 

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

zoek naar een:   

  

Coördinator plaatsing studenten POO (0,1fte)  
 

  

Context 

Het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling is de samenwerking tussen de Marnix 

Academie, 34 besturen en 350 scholen met als doel het samen opleiden van leerkrachten 

basisonderwijs en samen werken aan onderwijsontwikkeling. In het partnerschap worden 

jaarlijks ongeveer 1500 studenten geplaatst op de partnerscholen. Daarbij is matching en 

afstemming van groot belang. 

 

De functie 

De coördinator plaatsing studenten POO heeft als taak om de plaatsing van studenten op de 

partnerscholen te coördineren. Daarbij stem je af met de bovenschools opleidings coördinatoren 

(BOC's) en de coördinatoren partnerschap op de Marnix Academie. 

 

 

Je werkzaamheden bestaan uit: 

 

• Coördineren plaatsing eerstejaars studenten: studenten verdelen over de besturen, 

contact met BOC's over plaatsing, plaatsing vastleggen  in OnStage (augustus/ 

september); 

• Contact met de studentenadministratie over instromende en uitstromende studenten 

(hele jaar); 

• Coördineren van de overplaatsing van studenten die moeten wisselen van stage 

(halverwege het jaar januari) 

• Checken aantal stageplekken voor eerstejaars studenten in OnStage en contact hierover 

met BOC’s en losse scholen (mei/juni); 

• Plaatsen ouderejaars studenten die geen voorkeuren hebben aangegeven (mei) 

 

 NB: Het zwaartepunt in tijd ligt in augustus/ september (ongeveer 80 van de 160 uur). 

 

Wij zoeken een kandidaat die:  

 

• Werkzaam is op/bij een partnerschool of- bestuur binnen het partnerschap Partners in 

Opleiding en Ontwikkeling; 

• Het leuk vindt om een complexe puzzel te leggen en goed overzicht kan houden; 

• Zelfstandig kan werken en stressbestendig is; 
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• Kan werken met Excel; 

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en 

contacten kan onderhouden binnen de Marnix Academie en binnen het partnerschap. 

 

 

 

Wij bieden: 

  

Het betreft een functie op basis van detachering van 0,1 fte. 

Het maandsalaris is conform schaal  10 cao hbo.  

  

Geïnteresseerd?  

Wil je meer weten? Mail dan naar Jessica Kuiper, coördinator Partners in Opleiding en 

Ontwikkeling j.kuiper@hsmarnix.nl  Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief met CV  voor 1 

november 2021 via e-mail:  partnerschap@hsmarnix.nl ovv sollicitatie Coördinator plaatsing 

studenten POO. 
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