Het ABC is een stichting voor onderwijsadvies en begeleiding met haar basis in Amsterdam en
landelijke zichtbaarheid. Met hoofd, hart en handen richten we ons op continue kwaliteitsverbetering
in het onderwijs en willen we alle kinderen de beste kansen geven. Met ruim zestig deskundige
kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, taal-reken- en gedragsdeskundigen zorgen we elke
dag weer dat alle talenten zo optimaal worden benut. Altijd in de context van de leerling en de
ouders, de leerkracht en de school. Zo zorgen we er samen voor dat we doen wat nodig is en doen we
alles voor het kind!
Doordat de vraag naar onze dienstverlening toeneemt zoeken wij een

Onderwijsadviseur rekenen
(voor 24-32 uur per week)
De functie
Als onderwijsadviseur rekenen bij Het ABC heb je brede kennis van het rekenonderwijs van
onderbouw tot bovenbouw PO en VO. Je helpt scholen om scherp te krijgen wat zij nodig hebben op
het gebied van rekenonderwijs. Je werk bestaat uit consultatie & advies bij het kiezen van een nieuwe
rekenmethode en implementatie daarvan op scholen. Maar ook word je ingezet bij
rekenverbetertrajecten, bij coaching van leerkrachten en het geven van trainingen aan schoolteams
en leerkrachten op het gebied van rekenonderwijs aan álle leerlingen. Je kijkt naar nodige en
gewenste schoolontwikkelingen en weet dit te vertalen in adviezen, producten of opdrachten voor
Het ABC. Dit vraagt van je dat je het juiste gesprek kunt voeren met de school en ze jou steeds vaker
vragen om hen te begeleiden bij het (her)vinden van hun koers, visie en aanpak op leren en goed
rekenonderwijs. Meer informatie kan je vinden op onze website: www.hetabc.nl.
Je werkzaamheden:
-

Je adviseert en begeleidt schoolteams bij het verbeteren van de kwaliteit van rekenonderwijs
en zet samen met scholen rekenbeleid op;
Je neemt pedagogisch didactische rekenonderzoeken (pdo) af;
Je houdt je bezig met acquisitie omdat je vanuit je eigen netwerk nieuwe klanten en opdracht
werft voor Het ABC;
Je bouwt in teamverband het expertisegebied rekenen uit op basis van vragen uit de praktijk
en de visie van Het ABC.

Je profiel:
-

Je hebt academisch denk-en werkniveau (bijvoorbeeld als pedagoog of onderwijskundige);
Je hebt werkervaring binnen het onderwijs op het gebied van rekenonderwijs en-didactiek;
Je bent niet alleen vakdidactisch sterk, ook op pedagogisch vlak beweeg je je makkelijk
binnen de vele multiculturele scholen;
Pré: Je hebt een breed eigen netwerk binnen het onderwijs opgebouwd;
Pré: Je bent wendbaar over de grenzen van je rekenexpertise heen. Denk bijvoorbeeld aan
het hebben van je diagnostiekaantekening, zodat je ook zelfstandig handelingsgerichte
diagnostiek zou kunnen uitvoeren bij kinderen.

Het ABC biedt:
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een groeiende stichting voor onderwijsadvies en
begeleiding. Het aantal uren per week kan in overleg worden bepaald. Inschaling van de functie is
volgens CAO AOJ, schaal 11 (min €3.159 en max 4.736 bruto o.b.v. 38 uur). Je bent aangesloten bij
pensioenfonds ABP.
Daarnaast vinden we flexibiliteit belangrijk, waardoor er veel ruimte is om het werk voor jezelf
passend in te richten. Doordat we werken met een normjaartaak heb je veel vrijheid van handelen.
Uiteraard bieden we ook een inwerkprogramma waardoor je de organisatie snel leert kennen.
Heb je interesse in deze functie?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met teamleider Minke Fuijkschot via
mfuijkschot@hetabc.nl
Wil je liever direct solliciteren? Stuur dan jouw CV én motivatiebrief naar werkenbij@hetabc.nl ovv
van onderwijsadviseur rekenen.
Voor deze vacature hanteren wij geen sluitingstermijn. Zolang de vacature op de website staat, kan je
nog solliciteren.

