
 

 

 
 

 

 
 

 

Morgenwijzer is een jonge, ambitieuze onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en het omringende Groene Hart. Wij hebben  

zo’n 470 medewerkers, 4.200 leerlingen en 20 locaties. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor goed onderwijs in onze regio.  

Daarom zijn we voortdurend in ontwikkeling. Zowel kinderen als medewerkers vinden bij ons een rijke leeromgeving.  

 

We werken intensief samen met Hogeschool Leiden op het gebied van het opleiden van Pabo studenten. In het kader van deze  

samenwerking zoeken wij voor het team opleiden van Morgenwijzer een  

 

schoolopleider  
0,4 FTE | werkdagen maandag en dinsdag |per 1 augustus 2022 (of eerder indien mogelijk) 
 
Als schoolopleider ben je het eerste aanspreekpunt voor de student en de opleidingsschool en maak je de verbinding tussen de opleiding  

en Morgenwijzer. Je zorgt voor een duurzame match tussen student en stageplek en begeleidt en coacht de studenten tijdens hun stage.  

Daarnaast lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg bij de Pabo en Morgenwijzer op het gebied van opleiden.  

Je coördineert en organiseert inhoudelijke bijeenkomsten voor studenten en mentoren in groepsverband. Je bent lid van het team van de  

flexibele voltijd en hebt wekelijks contact met mede schoolopleiders en studiebegeleiders om het flexibel onderwijs vorm te geven.  

De schoolopleider is de ambassadeur van het opleiden binnen Morgenwijzer.  

 

Wij zoeken een schoolopleider die: 

• goed kan plannen en organiseren 

• goed kan multitasken 

• proactief werkt om werkveld en opleiding met elkaar te verbinden 

• een duurzame match kan maken tussen student en opleidingsschool 

• een brede ervaring in het basisonderwijs heeft en vakkundig is 

• een coachopleiding heeft gevolgd en een ervaren coach is 

• bij voorkeur ervaring heeft met stagebegeleiding vanuit een pabo 

• goede beoordelingen heeft over het werk als leerkracht  

 

Je wordt benoemd in de functie van leerkracht L11 van waaruit je de taak van schoolopleider vervult.  

De taak van schoolopleider is te combineren met werkzaamheden als leerkracht op de overige dagen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsgierig?  

Voel jij je aangesproken door deze vacature? Stuur dan uiterlijk 2 februari a.s. jouw motivatie en CV naar onze personeelsadviseur  

Linda Vermeulen via lindavermeulen@morgenwijzer.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 15 februari a.s. 

Onderdeel van de selectieprocedure is het opvragen van referenties.   

 

Voor meer informatie over de taak kan je contact opnemen met:  

 

Mirjam van Putten, bovenschools coördinator opleiden Morgenwijzer 

Tel. 06-46222942 - mirjamvanputten@morgenwijzer.nl  

 

of: 

 

Carin Olijerhoek, Teamleider Samen Opleiden HS Leiden 

Tel. 0648144099 - olijerhoek.c@hsleiden.nl  
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