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De Marnix Academie en het Partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling zijn op zoek naar 

een: 

 

Coördinator Partners in Opleiding en Ontwikkeling “veld” 
(0,3 fte) 

 
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. Omdat het partnerschap gebaseerd 

is op gelijkwaardigheid zoeken we een coördinator vanuit één van onze partnerscholen/besturen. 

 
De functie 
De coördinator veld maakt deel uit van de kerngroep partnerschap en werkt daarin samen met de 

programmaleider en POO en de programmaleider praktijkleren. Je vertegenwoordigt het perspectief 

van het veld op strategisch, inhoudelijk en operationeel niveau.  

 
De opdracht 

Samen met de programmaleiders zorgen voor het in stand houden en doorontwikkelen/ 

innoveren van een kwalitatief goede samenwerking binnen het partnerschap. Altijd in nauwe 

samenwerking met de partners. Je start het liefst direct of in ieder geval per 1 maart 2023.  

 
Je werkzaamheden bestaan uit: 

• Het mede vormgeven aan stuurgroep- en werkgroepbijeenkomsten POO; 

• Het mede vormgeven aan het beleid rondom het partnerschap; 

• Het delen van kennis rond samen opleiden doormiddel van gesprekken en 

bijeenkomsten op partnerscholen; 

• Het mede verzorgen van mentorentrainingen en de opleiding schoolopleider; 

• Uitvoeren van de audits certificering en hercertificering van partnerscholen; 

• Het verzorgen van het relatiebeheer voor meerdere besturen. 
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Wij zoeken een kandidaat die: 

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

Opleiding en Ontwikkeling; 

• Kennis heeft van het partnerschap en de visie van het partnerschap op samen opleiden 

deelt; 

• Kan verbinden, aanjagen en netwerken; 

• Snel kan schakelen tussen strategisch, inhoudelijk en operationeel niveau; 

• Beschikt over onderwijservaring en een HBO- of WO- master; 

• Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 
Wij bieden 

Het betreft een tijdelijke functie op basis van detachering voor 0,3 fte voor een periode van twee 

jaar.  

De functie is ingeschaald in schaal 11 van de cao-hbo. Het salaris is afhankelijk van ervaring en 

opleiding en bedraagt op fulltime-basis minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.026,85 per maand. 

 
Geïnteresseerd? 

Wil je meer weten? Mail dan naar Winona Ensink, programmaleider Partners in Opleiding en 

Ontwikkeling  
 

Solliciteren? 

Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief met CV voor 9 januari via e-mail: 

partnerschap@hsmarnix.nl ovv sollicitatie Coördinator Partners in Opleiding en Ontwikkeling 

“veld”. 
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