
 

 

 
 
 
 

Vacature 
 

Wij zoeken Coaches voor de startende leraar 

 
 
Ondersteun en begeleid jij met veel plezier en succes jouw nieuwe collega’s? Ben jij een vraagbaak en weet 
jij jouw weg te vinden binnen MOVARE? Dan is dit zeker een taak voor jou! Samen met de andere 
clustercoaches vorm jij een netwerk voor de nieuwe leerkrachten binnen MOVARE en de coaches van hun 
school. Je staat voor ze klaar met als doel hen te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. 
 
We zijn op zoek naar één coach per cluster voor één dag per week. In totaal dus 5 coaches die elk 0,2 FTE 
beschikbaar zijn. De taak van clustercoach is onderdeel van je normjaartaak bij een fulltimebaan. 
Parttimers kunnen een taakuitbreiding krijgen. De beschikbare dag is bespreekbaar, maar we verwachten 
wel enige flexibiliteit (bijvoorbeeld beschikbaarheid op woensdagmiddag).  
 
 
Wie zoeken wij? 

 Je hebt affiniteit met startende leerkrachten; 
 Je hebt aantoonbare ervaring als coach en je bent bekend met diverse coaching methodieken; 
 Je werkt al enige jaren binnen Onderwijsstichting MOVARE en hebt kennis van de organisatie en de   

betreffende scholen; 
 Je bent communicatief sterk, leeft mee waar dat kan en stuurt bij waar dat moet. 

 
 
Wat verwachten wij? 

 Je inspireert starters en hun coaches tot leren op persoonlijk en professioneel vlak; 
 Je werkt nauw samen met andere starterscoaches van de stichting en onderhoudt nauwe contacten met 

de directeur, werkplekbegeleiders en coaches van de school waar de starter werkzaam is en de  
HR-afdeling van MOVARE;  

 Je kunt goed participeren in een lerend netwerk en geeft samen met de coördinator BOIS vorm aan de 
intervisie- en scholingsbijeenkomsten. 

 
 
Belangstelling? 
Je kunt tot 03-06-2022 op deze vacature reageren door je sollicitatiebrief en CV te sturen naar Marion Kleinen, 
coördinator Breed Opleiden In School, e-mail: marion.kleinen@movare.nl  
 
Sollicitatieprocedure 
Op basis van briefselectie worden de kandidaten uitgenodigd die het beste aansluiten bij het gevraagde profiel 
en de gewenste competenties. De selectiegesprekken vinden plaats op 9, 10, 14 en 17 juni 2022 na schooltijd.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marion Kleinen, coördinator Breed Opleiden In School, 
tel. 06-10072646, e-mail: marion.kleinen@movare.nl 
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