Memo
Opleidingsschool Amstelwijs zoekt voor de begeleiding en beoordeling van MBO studenten Onderwijsassistent,
HBO studenten Leraar Basisonderwijs en Coaching van Startende leraren m.i.v. schooljaar 2019 – 2020 een:

Opleider in School – COACH
Wij zoeken iemand die:

•
•
•
•
•
•
•

de student/starter centraal stelt
oog heeft voor de kwaliteiten van de studenten/starters
betekenisvolle reflectie als middel gebruikt in begeleiding van de studenten/starters
humor heeft en positief, duidelijk en integer is
relevante theoretische ondersteuning kan bieden bij hulpvragen van de student/starter
op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en dit kan vertalen naar praktische tips voor in de klas
een sparringspartner is voor collega’s en open staat voor feedback

Wij verwachten dat je:

•
•
•
•

ruime ervaring hebt met lesgeven en in het begeleiden van studenten
een coachopleiding hebt gevolgd of bereid bent deze te volgen
bereid bent om op termijn een examinatorentraining te volgen
bereid bent om op termijn het beroepsregistratietraject voor lerarenopleider bij het Velon te volgen

Wij bieden je:

•
•
•

een aanstelling van twee dagen (dinsdag en donderdag)
de mogelijkheid tot extra dagen in een andere functie binnen Amstelwijs
een proeftijdelijke aanstelling voor 1 januari met uitzicht op vast

Amstelwijs is een florerend en financieel gezond openbaar schoolbestuur met een prachtige richtinggevende visie en een prettig
werkklimaat, waar het Rijnlands Denken de boventoon voert. Je wordt onderdeel van een klein, enthousiast en vooruitstrevend
team van opleiders/coaches die nauw samenwerken, maar ook veel eigen verantwoordelijkheid dragen. Elke opleider-coach krijgt
een aantal studenten/starters toegewezen en plant zelf zijn/haar bezoeken en dagindeling.
We zien graag je sollicitatie en CV tegemoet! Deze kun je tot uiterlijk maandag 17 juni a.s. richten aan Carla Janson,
opleidingscoördinator/coach OIS Amstelwijs. C.janson.ois@amstelwijs.nl
Voor meer informatie kun je bellen met Carla Janson: 06-30742378
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 20 juni a.s.
De sollicitatiecommissie bestaat uit Birgit Janssen (instituutsopleider HvA Pabo),
Niels Poland ( opleider-coach, werving en selectie) en Carla Janson.

