EEN INTERMEDIAIR VOOR HET CENTRAAL MELDPUNT (1 LOKET, LIEVER VOOR DE KLAS)
Wij zoeken een intermediair die de rol van spin in het web vervult. De intermediair beheert de
aanmeldingen bij het digitale platform, het centraal meldpunt ‘Liever voor de klas’. De intermediair is
de verbinder tussen de zij-instromer en de coach, de zij-instromer en de school waar de zij-instromer
het werkervaringstraject volgt. De intermediair plaatst de zij-instromer op de opleidingsschool (de
school waar het werkplekleren vorm krijgt). De intermediair matcht de zij-instromer zodanig dat een
zachte landing gegarandeerd is. Natuurlijk is er altijd een klikgesprek zodat ook de andere partij (de
school) nog hierover kan meedenken. De intermediair krijgt een aanstelling van 40 uur per week
waarbij sterk de voorkeur uitgaat om dit te verdelen over twee personen (dus 2x 20 uren). In het kader
van continuïteit en kennisborging zou dit idealiter minimaal twee personen moeten zijn die elkaar
kunnen vervangen als dat nodig is.
Een korte opsomming van competenties, tools en bewustzijn behorend bij de intermediair:
- Kan snel schakelen en schaken in het krachtenveld tussen BBO (scholen)
en lerarenopleiding en is daarbij verbindend, bemiddelend in en tussen alle
stakeholders;
- Heeft en houdt inzicht in de scholen die een zij-instromer kunnen opleiden;
- Heeft zicht op de kwaliteiten van de coaches en de specifieke talenten van de
coaches;
- Heeft overzicht over het aanbod van en de vraag naar zij-instromers (vacatures);
- Heeft zicht op de aanmeldingen via de site ‘Liever voor de klas’ en selecteert proactief
op geschikte kandidaten;
- Is in staat om juiste informatie helder onder het voetlicht te brengen bij zij-instromers
waardoor zij-instromers enerzijds geënthousiasmeerd blijven en er anderzijds een
voorselectie plaatsvindt doordat aankomend zij-instromers op basis van deze juiste en
eerlijke informatie kunnen besluiten dat dit niet de juiste carrière voor hen is. Dit kan
ook op dat moment vanuit 1 Loket, de coach of besturen besloten/aanbevolen
worden. Hierdoor zal de uitval van zij-instomers in de opleiding lager zijn;
- Is in staat om een succesvolle match te maken tussen zij-instromer, coach en de
opleidingsschool;
- Levert een zinvolle bijdrage in de peer- en leernetwerken voor zij-instromers, coaches
en mentoren (duo-leerkrachten);
- Hanteert de dialogische benadering van reflectie;
- Organiseert (na)scholing voor de coaches.
-

Kandidaten kunnen aangemeld worden bij j.sweerts@bboamsterdam.nl. Graag voor 17
augustus 17.00 uur 2020.
Naast de naam willen we ook graag het mailadres, telefoonnummer en andere gegevens van
de mogelijke kandidaten. Vraag hen of jullie dit mogen delen vanwege de AVG.
De kandidaten krijgen in de week van 17 augustus 2020 bericht.
Voor vragen over aanmelding, procedure kunnen jullie ook contact opnemen met Jacqueline
Sweerts via j.sweerts@bboamsterdam.nl

