
 

 
 

 
 
 
Per 1 februari 2017 of zo spoedig mogelijk daarna hebben wij een vacature binnen de Zeeuwse 
Academische Opleidingsschool (ZAOS) voor: 

 
Schoolcoördinator (0,5 – 0,7 fte) 

 
De schoolcoördinator is verantwoordelijk voor het inhoudelijk deel van het concept Opleiden in de 
School. Een belangrijke taak voor de nieuwe schoolcoördinator is het coördineren van alle curriculum- 
en studentzaken. Tevens is hij1 medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de ZAOS.  
De schoolcoördinator verricht binnen het geheel van de ZAOS zijn werkzaamheden in nauwe 
samenwerking met de directeur. 
 
 
Werkzaamheden 
De schoolcoördinator: 

 geeft leiding aan het team van schoolopleiders en werkplekbegeleiders; 
 geeft onderwijs aan leraren in opleiding; 
 onderhoudt intensief contact met de directeur van de ZAOS en levert een proactieve bijdrage 

aan de continue onderwijsontwikkeling en het beleid 2020 van de opleidingsschool; 
 is gericht op verbindingen, brengt passie en nieuw elan in en ontwikkelt een bij de 

samenwerking passende opleidingscultuur; 
 heeft oog voor de totale ontwikkeling van de (toekomstige) onderwijsgevende; 
 neemt de voortrekkersrol op zich in het stimuleren van de onderzoekende houding in het 

onderwijs; 
 werkt extern gericht en is in staat tot het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van 

netwerken en samenwerkingsverbanden in het samen in de school opleiden; 
 
 
Functie-eisen 
De kandidaat: 

 heeft kennis en ervaring op het gebied van het onderwijs aan leraren in opleiding en van 
de algemene onderwijskundige ontwikkelingen; 

 heeft vaardigheid in het coachen van schoolopleiders en werkplekbegeleiders; 
 beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden; 
 kan werken in een klein dynamisch team en is flexibel en daadkrachtig; 
 heeft kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de 

toepassing ervan; 
 heeft ruime ervaring in het lesgeven en een karakteristieke onderzoekende houding; 
 is een meester in het organiseren; 
 heeft een strategisch werk- en denkniveau door studie en ervaring; 

 
 
 

1 Omwille van de leesbaarheid is de hij-vorm gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ worden gelezen. 



Arbeidsvoorwaarden 
 Het betreft een functie met een werktijdfactor van 0,5 – 0,7 fte. 
 Het betreft een schaal 11-functie. 
 Omdat de ZAOS geen zelfstandige entiteit is, wordt de sollicitant uitgeleend door zijn werkgever 

(er is geen sprake van detachering). Een interne sollicitant bespreekt dit vooraf met zijn 
werkgever. 

 
Procedure 
De vacature wordt opengesteld voor iedere potentiële gegadigde. Kandidaten van een van de 
partners binnen het totale samenwerkingsverband hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de 
procedure. De functie-eisen zijn doorslaggevend tijdens de procedure.  
De briefselectie staat gepland op 22 januari 2018. De gesprekken met de sollicitatiecommissie 
worden gehouden op 25 en 26 januari 2018. U kunt uw interesse kenbaar maken op een manier die 
het meest bij u past en die recht doet aan de vacature. Graag ontvangen wij uw sollicitatie uiterlijk 
20 januari 2018 om 13:00 uur, bij voorkeur per e-mail, via info@zaos.nl  
 

Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Willem Poppe, directeur ZAOS, 
telefoonnummer: 0118 – 726 152 of 06-40250016 of per e-mail: poppe@zaos.nl  


