
Interim Leerkrachtspecialist -0,8-1,0 fte 
Ervaren leerkracht met durf en daadkracht 
 
Ben jij een ervaren leerkracht en toe aan een volgende stap? Ga jij ‘aan’ als het ingewikkeld begint te 
worden? Durf jij nog meer verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van ons onderwijs en zo 
bij te dragen aan schoolontwikkeling? Word dan interim-leerkrachtspecialist bij CorDeo 
scholengroep! 

CorDeo scholengroep zoekt onderwijstoppers die het als een uitdaging zien om gedurende een 
afgesproken periode te werken aan onderwijsverbetering binnen één of meerdere van onze scholen. 
Je brengt als leerkracht een bak aan ervaring mee, je houdt er van complexe onderwijsvraagstukken 
bij de kop te pakken, kan goed een rol innemen in verandertrajecten en hebt talent om aan te sluiten 
op wat jouw collega nodig heeft om hen een stap verder te brengen.  

Wat bieden wij? 

• Een toffe baan als leerkracht met een specifieke opdracht op het gebied van 
onderwijsontwikkeling op één of meerdere van onze scholen. 

• Persoonlijke begeleiding en coaching, zodat jij het maximale uit je talent en carrière kunt halen. 
• Een unieke kans om je op verschillende gebieden als onderwijsprofessional te ontwikkelen en je 

loopbaanmogelijkheden te vergroten. 
• Een uitdagende en afwisselende baan voor minimaal vier dagen per week. 
• Een vaste aanstelling en een salaris in L11 (cao PO). 
• Een opleiding of studie behoort tot de mogelijkheden. 
• Omdat het om een nieuwe rol gaat binnen CorDeo willen we graag samen met jou ontdekken hoe 

we deze rol zo optimaal mogelijk voor zowel jou als de organisatie in kunnen zetten.  

Wat vragen wij? 

• Je hebt het in je om een voortrekker te zijn binnen de school en een waardevolle sparringpartner 
voor de directie. 

• Je beschikt over een specialisme dat bijdraagt aan het breder versterken van de 
onderwijskwaliteit (met name op het gebied van het versterken van leerkracht handelen rond 
pedagogiek, didactiek & klassenmanagement, HGW/OGW, co-teaching)  

• Je hebt werkervaring opgedaan op verschillende scholen. 
• Je bent gemotiveerd jezelf verder te ontwikkelen en expertise uit te dragen naar collega’s. 
• Zowel jouw directeur als collega’s geven aan dat een dergelijke functie echt wat voor je is. 
• Je bent in het bezit van een pabo-diploma en post hbo-opleiding. 
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar voor werk, verbeterprojecten binnen onze 

scholenvereniging. Daarbij ben je flexibel als het gaat om de locatie van je werkzaamheden. 

Wat wordt jouw taak? 

Je bent lid van het ondersteuningsteam OnderwijsPunt en wordt als interim leerkrachtspecialist 
gedetacheerd binnen één of meerdere van onze scholen waar je een bijdrage levert op het gebied 
van het versterken van de onderwijskwaliteit. Als interim leerkrachtspecialist werk je aan wisselende 
opdrachten van maximaal 2 jaar op één of meerdere van onze scholen en/of aan een 
onderwijskundige opdracht die voor alle scholen van CorDeo scholengroep relevant kan zijn. Je staat 
net als je collega’s voor de klas en werkt daarbij in nauwe samenwerking met de IB-er, 
schoolbegeleider en directeur aan het versterken van de brede kwaliteit van onderwijs. 
 



Een opdracht wordt aangegaan voor een afgesproken periode op basis van een uitgebreide intake en 
onder (eind)verantwoordelijkheid van een directeur.  

Je levert een actieve bijdrage aan het permanente proces van onderwijsontwikkeling: 

• Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen op onderwijskundig, pedagogisch en 
didactisch gebied en past deze kennis in de praktijk toe. 

• Je bent in staat om onderzoek te verrichten en op basis van analyses voorstellen te 
ontwikkelen en te implementeren gericht op concrete vernieuwing en verbetering van het 
onderwijs. 

• Je betrekt collega’s op constructieve wijze bij (vernieuwings)processen en bent in staat om 
veelal als kartrekker te functioneren binnen de school. 

Je draagt op systematische en planmatige wijze bij aan vernieuwing en kwaliteit: 

• Je hebt inzicht in relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en bent op de hoogte van 
ontwikkelingen op het gebied van je eigen specialisme. 

• Je bent mede op basis van onderzoek in staat om ontwikkelingen en vernieuwingen binnen je 
vak een passende plaats te geven binnen de opdracht en zorgt daarbij voor adequate 
afstemming met directie en collega’s. 

Je onderhoudt op een systematische wijze externe vakmatige contacten ten behoeve van 
onderwijsvernieuwing en eigen ontwikkeling: 

• Je onderhoudt contacten met collega’s, andere scholen, bedrijven etc. gericht op 
inhoudelijke aansluiting en oriëntatie op ontwikkelingen in je vakgebied. 

• Je houdt systematisch je vakliteratuur bij en neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten. 
• Je weet extern vergaarde kennis te beoordelen op bruikbaarheid binnen het vakgebied of 

eigen specialisme en kunt die kennis vertalen naar het geldende onderwijsproces. 
• Je verzorgt mogelijk zelf begeleiding, coaching en scholing binnen de op basis van je eigen 

specialisme. 

 


