
 
 

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. 

 

Ben jij een gedreven onderwijsmens, die het verschil maakt? Dan ben jij degene die 

we zoeken! 

Voor HCO zijn wij op zoek naar een: 

Onderwijsadviseur Schoolontwikkeling 
(Den Haag ) 

 

Wat ga je doen? 

• Adviseren, trainen en coachen van directies, intern begeleiders en leerkrachten;  

• Training en implementatietrajecten ontwerpen en uitvoeren in het po;  

• Je onderhoudt contact over je opdracht met leraren, leidinggevenden en/ of bestuurder(s) en kunt 

hun behoeften vertalen naar jouw opdracht;   

• Je vindt het prettig om te werken in een resultaatgerichte context, waarbij elke euro ten goede 

komt aan beter leren en ontwikkeling van kinderen/jongeren.  

• Je vertaalt graag nieuwe inzichten en ontwikkelingen naar de praktijk van onderwijs.  

• Je realiseert voor- en nazorg bij de opdrachtgever, zodat de invoering en implementatie optimaal 

wordt geborgd. 

• Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van scholen door jezelf op te stellen als 

kritische sparringpartner.  

 

Dit ben jij: 

Een inspirerende, flexibele, ondernemende, resultaatgerichte en gedreven persoon die in staat is om 

mensen te verbinden. Je bent communicatief sterk en weet jouw visie helder, duidelijk en boeiend 

over te brengen. Je bent integer, sterk in relaties, beschikt over een gezonde dosis zelfkennis en weet 

van aanpakken. Je werkt met passie voor leerlingen, hebt ervaring en affiniteit met veranderprocessen 

en bij voorkeur ervaring in het werken met teams binnen het primair onderwijs (po). Je bent in staat 

om research uitkomsten praktisch te vertalen naar de context van de opdrachtgever.  

 

 

Tevens beschik je over: 

• academisch werk- en denkniveau  

• ervaring in een aantoonbare leiderschapsrol binnen het po (vervult)  

• ervaring met het verbeteren van onderwijs  

• affiniteit met trainen van volwassenen  

• Kennis van de producten en diensten van de Bazalt Groep is een pré. 



 

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. 

 

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. 

 

Nieuwsgierig? 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Mirella Weikamp, teammanager SOWJK 

via  0623170516. Het is ook mogelijk om te mailen naar werkenbij@bazaltgroep.nl. 

 

Solliciteren? 

Mail je sollicitatiebrief, voorzien van een motivatie en CV naar werkenbij@bazaltgroep.nl met als 

onderwerp: Sollicitatie Onderwijsadviseur. 

We zien je reactie graag uiterlijk op 14 april 2021 tegemoet. 
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