
 
 

  

Werken bij de Bazalt Groep betekent werken bij een sterk maatschappelijk betrokken organisatie, 
met ambities en een resultaatgerichte aanpak. Wij ondersteunen en versterken schoolteams, leraren, 
leerlingen, ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan.  

 

Voor BAZALT zoeken wij: 

Onderwijsadviseurs 
Enthousiast, maatschappelijk betrokken en resultaatgericht 

 
Zo ziet jouw week eruit: 

• Je adviseert, traint en coacht directieteams, intern begeleiders, leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers; 

• Je geeft leiding aan verandertrajecten, stelt implementatietrajecten op en draagt zorg voor de 
uitvoering hiervan binnen het po, vo en/of mbo; 

• Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons product portfolio; 
• Je vertaalt nieuwe inzichten en ontwikkelingen naar de praktijk binnen het onderwijs;  
• Je bent een kritische sparringpartner voor jouw opdrachtgever(s) waarmee je beweging creëert in 

de ontwikkelingen van scholen; 
• Je werkt enerzijds zelfstandig bij de klant, maar werkt uiteraard ook samen binnen een team van 

collega onderwijsadviseurs;  
 

 
Wie zoeken wij? 

• Je beschikt over academisch werk- en denkniveau  
• Je hebt ervaring binnen po, vo en/of mbo 
• Je hebt ervaring met het verbeteren van onderwijs  
• Je bent in staat om research uitkomsten praktisch te vertalen naar de context van de 

opdrachtgever 
• Je hebt affiniteit met trainen van volwassenen  
• Kennis van producten en diensten van de Bazalt Groep is een pré. 

 

Dit ben jij: 

Inspirerend, flexibel, resultaatgericht, gedreven en in staat om mensen te verbinden. Je bent 
communicatief sterk en in staat om jouw visie, ideeën of verhaal helder, duidelijk, en boeiend over te 
brengen op anderen. Je bent integer, sterk in relaties en je hebt zelfkennis. Je maakt tempo en weet 
van aanpakken. Je kunt veel doen in korte tijd, voegt de daad bij het woord. 
 
 



Wat bieden wij? 
 
Een boeiende werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te 
leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. De functie is ingeschaald in schaal 10/11 
conform de CAO Onderwijsadviesbureaus (het maximum van schaal 10/11 voor een fulltimer is 
respectievelijk € 4.225,- / € 4.754,- euro op basis van een 36-urige werkweek).  
 
 
Hier staan wij voor: 

Bazalt Groep werkt aan de kwaliteit van het onderwijs met training, coaching, advies en educatieve 
uitgaven. Wij geloven in de kracht van de school als lerende gemeenschap: een plek waar leerlingen 
zich voortdurend ontwikkelen, met hulp van begeleiders die zich voortdurend ontwikkelen. Onze 
experts werken in heel Nederland voor scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs en 
op kinderdagverblijven, kindcentra en peuterspeelzalen. Samen maken wij ons sterk voor de 
optimale ontwikkeling van ieder kind en voor goed onderwijs. 

 
Nieuwsgierig? 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Marcel Bogaarts, directeur via  
06 21 82 17 91 of mail naar werkenbij@bazaltgroep.nl. 
 
Solliciteren? 

Mail je sollicitatiebrief, voorzien van een motivatie en CV naar werkenbij@bazaltgroep.nl met als 
onderwerp: Sollicitatie Onderwijsadviseur BAZALT 
 
We zien je reactie graag uiterlijk op 21 augustus 2020 aanstaande tegemoet. 
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