
 
 

 

 

Onderwijsadviseur Focus PO 

Weet jij goed hoe Focus PO werkt en wat leerkrachten en scholen er aan hebben? Dan 
zoeken wij jou! :) 

 

Wij zijn Helder onderwijsadvies 

Wij zijn er voor besturen, schoolleiding en leerkrachten die geloven in het belang van inzicht 
in theorie én praktijk om onderwijs beter te maken.   
 
Vanuit mentorschap leiden wij onze klanten doelgericht en met plezier naar de beste 
handvatten om pedagogisch, didactisch en organisatorisch keuzes te maken die écht 
werken. 
 
Onze essentie? Wij verhelderen de leer-kracht. Door te begrijpen, te oefenen en te doen. Zo 
bouwt iedereen mee aan een florerende generatie. 
 
Helder onderwijsadvies 
Voor een nieuwe florerende generatie. 

 

Wie ben jij 

Je hebt bij voorkeur een relevante afgeronde universitaire studie of afgeronde HBO Master 
(gericht op het onderwijsveld). Je hebt ervaring in diverse rollen in het onderwijs. Je kunt 
acteren op het niveau van bestuur, school en groep/leerkracht en alle lagen daar tussenin.  
 
 
 
Je bent: 
• bereid verantwoordelijkheid te dragen voor een volledig adviestraject Focus PO, startend 

bij de hulpvraag en eindigend met de nazorg, waarin je op passende wijze interacteert 
met schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachtenbereid te investeren in je eigen 
ontwikkeling als onderwijsadviseur, zowel inhoudelijk als qua adviesvaardigheden; 

• in staat om voorlichtingen te geven, de meerwaarde van Focus PO uit te dragen en 
suggesties te doen voor nieuwe onderdelen in Focus PO; 

• in staat om in hectische situaties prioriteiten te stellen en doelgericht te blijven handelen 
• een snelle denker, beschikt over cognitieve scherpte en kunt schakelen tussen theorie en 

praktijk; 
• in beeld en in geschreven en gesproken woord de belichaming van HELDER inzetbaar 

op scholen in elke plaats in Nederland (en hebt dus ook een auto). 
  



 
 

Wij bieden 

• Een dynamische en inspirerende werkomgeving  
• Keuzevrijheid om jezelf verder te ontwikkelen  
• Een leuke werkkring met collega’s die verschillende specialismen hebben ontwikkeld 
• Een marktconform salaris met minimaal 25 vakantiedagen (op basis van een fulltime 

dienstverband)  
• Reiskostenvergoeding  
• Telefoonbudget en een laptop 
• Pensioensvoorziening 

 

Procedure 
Voor deze vacature worden alleen video-sollicitaties meegenomen in de selectie. Graag zien 
we in deze video terug wie jij bent, wat je vindt van onze missie en waarom je voor jezelf 
kansen ziet om bij HELDER Ondewijsadvies te werken. Graag ontvangen wij ook je CV. De 
video mag maximaal 5 minuten duren. De videobestanden kunnen worden geüpload in MP4, 
Avi, MPEG, Quicktime en Mov. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op ons kantoor in Culemborg. Wij zijn benieuwd naar 
jou, jij ook naar ons? 

Mail je sollicitatie naar: emila@helderonderwijsadvies.nl 
Voor eventuele vragen bel je naar: +31614880487 (Emila Bijl) 

Twijfel je of deze baan iets voor jou is? Je kunt altijd een afspraak maken om je te 
oriënteren.  

 

  


