Profiel

Talentvolle Trainer
(onderwijsadviseur)

Voor meer informatie over deze functie:
Marcel Bogaarts, directeur Bazalt
06 21 82 17 91
Sluitingsdatum: 6 januari 2020

1.

Organisatie

Stichting Bazalt is een landelijke uitgeverij en trainings- en adviesbureau voor scholen en kindcentra
in Nederland en Vlaanderen. Een boeiende markt die continu in beweging is en die vraagt om een
flexibele en wendbare houding van ons als organisatie. Sinds begin 2013 maakt Bazalt deel uit van
de Bazalt Groep.
De activiteiten van Bazalt zijn veelzijdig en afgestemd op de dagelijkse praktijk van onze klanten.
Daarbij is er één overtuiging, die al onze medewerkers bindt: Kinderen hebben recht op goed
onderwijs, leraren, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden hebben recht op goede
ondersteuning en relevante literatuur om hun werk met kinderen optimaal te doen. Een Bazaltmedewerker maakt daarbij een belangrijk verschil.
Bazalt Groep
Bazalt is onderdeel van Bazalt Groep. In de Bazalt Groep werken de onderwijsadviesbureaus Bazalt,
HCO en RPCZ samen aan de kwaliteit van het onderwijs met behulp van training, coaching, advies
en educatieve uitgaven.
De eenhoofdige Raad van Bestuur is zowel bestuurder van de Bazalt Groep als van de afzonderlijke
stichtingen die vallen onder de Bazalt Groep. De bestuurder is verantwoordelijk voor het
gezamenlijke beleid en de strategie om als één organisatie te opereren, en eindverantwoordelijk voor
het functioneren van de afzonderlijke stichtingen. De centrale stafafdelingen zijn onder meer
verantwoordelijk voor de financiële, personele en facilitaire ondersteuning van de stichtingen. Ook is
er een gemeenschappelijke ondernemingsraad.
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2.

Functie van Trainer/onderwijsadviseur

Bazalt is op zoek naar een talentvolle collega, die het team Bazalt training en implementatie komt
versterken.
Werk je met passie voor leerlingen en heb je ervaring en affiniteit met één of meer van onze
werkvelden: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en/of middelbaar beroepsonderwijs
(mbo)? Heb je door ervaring en studie zeggenschap ontwikkeld bij je collega’s als veranderaar, ben
je misschien al trainer of heb je ervaring met het werken met teams? Weet je wat het betekent om
collega’s mee te nemen in het proces van onderwijsverandering en wil je bijdragen aan steeds beter
onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren? Spreken de producten en diensten van Bazalt
je aan door hun verankering in research en praktische toepasbaarheid voor mensen in de praktijk?
Kortom: Ben jij een gedreven onderwijsmens, die het verschil maakt? Dan ben jij degene die we
zoeken.

Belangrijkste werkzaamheden
•

Training en implementatietrajecten ontwerpen en uitvoeren in po, vo en/of mbo in Nederland en
Vlaanderen, op niveau van de kwaliteitscriteria van Bazalt.

•

Je onderhoudt contact over je opdracht met leraren, leidinggevenden en bestuurder(s)
afhankelijk van de opdracht) 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.

Opleiding en werkervaring
Wij verwachten:
•

Academisch werk en denkniveau

•

Ervaring met het verbeteren van onderwijs

•

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

•

Affiniteit met trainen van volwassenen bij voorkeur op de Bazalt manier

•

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

Competenties
Naast een aantal algemene competenties, zoals flexibiliteit, integriteit en zelfkennis, verwachten we
de volgende functiegerichte competenties:
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Presenteren
Je bent in staat om jouw visie, ideeën of verhaal helder, duidelijk, en boeiend over te brengen op
anderen. Hierbij pas je je taal en stijl aan op de doelgroep en/of situatie;
Energiek
Je maakt tempo en weet van aanpakken. Je kunt veel doen in korte tijd, voegt de daad bij het woord
en hebt geen lange aanloop nodig.
Sterk in relaties
De wensen en tevredenheid van de klant staan bij jou bovenaan. Je bent op de hoogte van de
belangrijkste ontwikkelingen bij de klant en investeert bewust in de relatie met als doel deze te
behouden of liever nog te verdiepen.
Resultaatgericht
Je richt je op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten, en geeft niet op totdat doelen
bereikt zijn.
Inspireren
Je hebt een natuurlijke neiging om mensen te enthousiasmeren en te stimuleren tot actie. Het lukt je
om individuen, teams of organisaties op een positieve manier aan te zetten tot doen zonder druk uit
te oefenen. Mensen uitnodigen om het beste uit zichzelf te halen gaat bij jou als vanzelf.
Impact
Het nastreven van doelen wordt vergemakkelijkt door de professionele en stevige indruk die je op
mensen maakt.

Context
Als onderwijsadviseur/trainer maak je onderdeel uit van het team Bazalt training en implementatie. De
directeur van Bazalt is je direct leidinggevende en eerste aanspreekpunt.

Arbeidsvoorwaarden
Bazalt is een stevige organisatie die volop in beweging is en werkt vanuit de meest recente inzichten
over onderwijs, leren en ontwikkelen. Nieuwe medewerkers gaan direct mee in de trainings- en
implementatie praktijk van het werkveld van Bazalt.
Het betreft een fulltime functie, maar parttime werken is bespreekbaar (minimaal 0,6 fte). De functie
is ingeschaald in schaal 10/11 conform CAO Onderwijsadviesbureaus (voor een fulltimer is dit
maximaal €4225,-/ €4754,- op basis van een 36-urige werkweek). De schaal en trede waarin je wordt
ingeschaald is afhankelijk van je opleiding en werkervaring.
Standplaats is Den Haag, Rotterdam of Vlissingen
Aanvang dienstverband: Zo spoedig mogelijk
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3.

Praktische informatie

Selectieprocedure
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om zichzelf voor te stellen aan de leden van de
benoemingscommissie in een eerste gespreksronde.
Vervolgens wordt besloten of een tweede gespreksronde wenselijk is. Na de selectieronde(s) volgt
een arbeidsvoorwaardenvoorstel en worden referenties ingewonnen.

Hoe kun je solliciteren op deze functie?
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door je cv en motivatiebrief te sturen naar
werkenbij@bazaltgroep.nl met als onderwerp: Sollicitatie Trainer Bazalt.
Licht in je motivatiebrief zo concreet mogelijk toe wat je ervaring is met de Bazalt werkwijze en welke
onderwijsverbeteringen je (samen met je collega’s) hebt weten te realiseren. Wat was je rol hierbij en
hoe draagt dit bij aan de verdere ontwikkeling van Bazalt in Nederland?
We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. De sluitingsdatum is 31 december 2019.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marcel Bogaarts, directeur Bazalt via 06 21 82
17 91. Vragen over de procedure kun je stellen aan Asmae Bairi, personeelsconsulent via
070 4482 950 of werkenbij@bazaltgroep.nl.

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gereproduceerd
worden. Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.
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