
Wij zijn O21: een landelijk opererend, bruisend, snel schakelend onderwijsadviesbureau, acterend op 
het thema onderwijs en ict. Wij zijn pas tevreden als onze klanten daadwerkelijk op een eigentijdse
manier (nóg) beter onderwijs geven. Onze opdrachtgevers zijn schoolbesturen en scholen uit het primair
en voortgezet onderwijs. Wij bieden begeleiding en ondersteuning op alle niveaus van onderwijs-
organisaties: aan leerkrachten, ict-coördinatoren, directeuren en bestuurders.

Affiniteit heeft met het thema onderwijs en ict, en strategisch en tactisch kan opereren en adviseren?
Een doordachte visie heeft op toekomstgericht onderwijs en de rol die digitalisering daarbij kan
spelen? En die scholen en besturen kan helpen deze visie te verwoorden en daadwerkelijk om te
zetten in de praktijk?
Op alle domeinen van het vier-in-balans-model kennis van zaken heeft? 
Blij wordt van innovatietrajecten, waarbij je ‘het peloton’ niet uit het oog verliest?
Veel ballen tegelijk in de lucht kan houden zonder het overzicht te verliezen? 
Kritisch is ten opzichte van je eigen functioneren, wilt blijven leren, zelfsturend, stabiel en
initiatiefrijk is? 
En heb je daarbij oog voor je collega’s en voor het bedrijfsbelang? 

 
Dan maken we graag nader kennis met jou!

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een

Onderwijs- (en ict) adviseur voor 28-32 uur

WORD JIJ 

ONZE NIEUWE

COLLEGA?

Ben jij iemand die...

Dit zijn wij

die een belangrijke rol wil spelen bij bovenschoolse ict-trajecten



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 en weten onze
successen te vieren.  Naast veel verantwoorde-
lijkheid bieden we ook voldoende vrijheid. 
Je beheert in principe je eigen agenda en met
regelmaat thuiswerken behoort tot de
mogelijkheden.  
Wij bieden een uitdagende baan voor 28-32
uur per week, met een mogelijke uitbreiding
naar 36 uur per week op termijn.

Dit bieden wijDit ben jij

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. Ook werken we samen met
zelfstandige onderwijskundigen, onderzoeksbureaus en landelijke organisaties waaronder de PO-Raad. 
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? Dan komen we graag met je in contact.

Je hebt minimaal zes jaar werkervaring in
het PO of VO, bij voorkeur als 
 (bovenschools) ict-er, stafmedewerker,
onderwijsadviseur of adviseur bij een ict-
netwerkbeheerder voor het onderwijs.
Je hebt HBO+ werk en denkniveau. 
Je hebt affiniteit met en kennis van het
thema ‘onderwijs en ict’.
Je hebt een doordachte visie op
toekomstgericht leren en kunt scholen en
besturen helpen deze visie te verwoorden
en daadwerkelijk toe te gaan passen.
Je bent in staat om de wensen en behoeften
van scholen en besturen te vertalen naar
concreet beleid. 
Presenteren voor een groep onderwijs-
professionals gaat je gemakkelijk af; het
docentschap bij een van onze opleidingen
behoort tot de mogelijkheden. 
Je bent in het bezit van een rijbewijs en
auto.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn markt-
conform en afhankelijk van je relevante
werkervaring (€ 3.500 – € 4.350). O21 valt niet
onder een (onderwijs) cao. We bieden je een
jaarcontract aan, dat bij goed functioneren wordt
verlengd en daarnaast een laptop, telefoon,
dertig vakantiedagen (op fulltime basis) 
en een passend scholingsbudget.

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende baan?  Stuur dan je CV met motivatie vóór 3 december naar
info@o21.nu of neem contact op met Karen Paardekooper, via karen@o21.nu.  

Meer informatie over ons en onze organisatie kun je vinden op www.o21.nu.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Interesse?

http://www.o21.nu/

