
Trainer/onderwijsadviseur voor 24 - 32 uur

WORD JIJ 

ONZE NIEUWE

COLLEGA?

Dit zijn wij
Werken bij O21 is werken bij een landelijk opererend, bruisend en groeiend onderwijsadviesbureau,
acterend op het thema onderwijs en ICT.  Wij zijn pas tevreden als onze klanten
daadwerkelijk op een doordachte, eigentijdse manier (nóg) beter onderwijs geven. 
Onze opdrachtgevers zijn schoolbesturen en scholen uit het primair en voortgezet onderwijs. 
Wij bieden begeleiding en ondersteuning voor iedere rol en vraagstuk binnen onderwijsorganisaties: 
aan leerkrachten, ICT-coördinatoren, intern begeleiders, directeuren en bestuurders. 

O21 is op zoek naar een:

Ben jij iemand die...

Dan maken we graag kennis met jou! 

affiniteit heeft met het thema ‘onderwijs en ICT’, waarbij onderwijs het vertrekpunt is?
een uitgesproken visie heeft op toekomstgericht onderwijs en de rol van digitale
geletterdheid? En kun je scholen en besturen helpen deze visie te verwoorden en
daadwerkelijk toe te passen?     
bij voorkeur (onderwijskundige) kennis van of praktijkervaring met Snappet heeft?       
zowel schoolteams als schoolbesturen kan motiveren en adviseren?      
kritisch is ten opzichte van je eigen functioneren, wilt blijven leren,  zelfsturend en
initiatiefrijk is? En heb jij daarbij oog voor je collega's en ons bedrijfsbelang? 

die scholen wil helpen bij het verbeteren van hun onderwijs 
met digitale leermiddelen



Werken bij O21 betekent dat ontwikkeling, afwisseling
en uitdaging belangrijke kernbegrippen zijn. We zijn
kritisch op ons eigen functioneren, zijn erop gericht om
het morgen net iets beter te doen dan vandaag en
weten onze successen te vieren.  Naast veel
verantwoordelijkheid bieden we ook voldoende
vrijheid. Zo behoort het af en toe thuis werken tot de
mogelijkheden. 
 
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid je binnen een
half jaar (verder) te specialiseren in de inzet van
adaptieve digitale leermiddelen, zodat je daarna zelf in
staat bent een verdiepende (Snappet) train-de-trainer
te verzorgen. We bieden veel doorgroeimogelijkheden
bij alle thema’s die in het spectrum ‘onderwijs en ICT'
vallen. Zo kun je op termijn je kennis verbreden en
toepassen bij de begeleiding van scholen die met Gynzy
Verwerking werken en bieden we je hierin altijd een
breed perspectief: het onderwijs verbeteren, met (of
zonder) ICT!
 
Wij bieden een uitdagende baan voor 24-32 uur per
week, met een mogelijke uitbreiding van het aantal
uren op korte termijn.

Wat we biedenWat we vragen

Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring in het
basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider,
(bovenschools) ICT-coördinator, Snappet-coach of
onderwijsadviseur. 
Je hebt affiniteit met en kennis van het thema
‘onderwijs en ICT’.
Je hebt een hbo+ werk- en denkniveau.
Je bent flexibel, proactief, stressbestendig en hebt een
professionele werkhouding. 
Je bent klantgericht en kunt gemakkelijk contact
leggen. 
Presenteren voor een groep onderwijsprofessionals gaat
je gemakkelijk af. 
Je bent bereid te leren, zowel op praktisch als op
theoretisch-wetenschappelijk niveau. 
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.
Reisafstand (Bodegraven-thuis) is maximaal 45 minuten.

Ons succes komt voort uit de talenten en kwaliteiten van onze medewerkers. Bevlogen
professionals die de kunst van samenwerken verstaan met zowel klanten als collega’s. 
We werken nauw samen met zelfstandige onderwijskundigen en onderzoeksbureaus door 
het gehele land. Ons kantoor is gevestigd in Bodegraven. We bieden je een omgeving om
professioneel te werken aan uitdagende vraagstukken en projecten. 
 
Herken je je in onderstaand profiel en kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Dan komen
we graag met je in contact. 

Als trainer/onderwijsadviseur ligt je focus op het
verzorgen van didactisch verdiepende trainingen bij de
inzet van digitale adaptieve leermiddelen zoals
Snappet en Gynzy Verwerking.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
We bieden je een jaarcontract aan, dat bij goed
functioneren wordt verlengd.

Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende baan?  Stuur dan je CV met motivatie voor 7 november 
naar info@o21.nu. 
 
Meer informatie over onze organisatie en diensten kun je vinden op onze website: www.o21.nu

http://www.o21.nu/

