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Vacature voor ‘Leskracht Train-de-trainer’ 
Leskracht zoekt een enthousiaste onderwijscollega, die zich wil 
specialiseren in de procesgeoriënteerde didactiek van onderzoekend en 
ontwerpend leren. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging binnen een hecht 
team en wil je de veranderde W&T onderwijsaanpak uitdragen en 
implementeren in het basisonderwijs? Dan is deze job voor jou! 

Leskracht is pionier op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren 
in samenhang. Vanuit onze hoofdvestiging in Zwaag staan wij besturen, 
schoolteams en leerkrachten bij om W&T te integreren in het 
schoolcurriculum. Wij bieden een werkwijze aan inclusief fysieke 
leermiddelen en digitale leeromgevingen.   

Werk jij als leerkracht en/of coördinator in het primair onderwijs en ben je 
toe aan een volgende stap? Solliciteer naar deze functie.  

Jij hebt 

 minimaal 2 jaar ervaring in het primair onderwijs; 
 minimaal een HBO-diploma leerkracht PO; 
 zicht op de ontwikkelingen in het primair onderwijs; 
 interesse in digitale geletterdheid en nieuwe technologieën;  
 ervaring om zelfstandig en in teamverband te werken; 
 goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden; 
 het talent om het creatieve denkproces van jezelf en anderen te 
stimuleren en verder te ontwikkelen; 
 een rijbewijs en de mogelijkheid om je uren enigszins flexibel in te delen. 

http://www.leskracht.nl/
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Wij zorgen voor 

 een dynamische team met inspirerende collega’s; 
 ondersteuning en begeleiding voor een optimale ontwikkeling; 
 een werkomgeving die vooruitloopt op onderwijs-innovatie; 
 een fijne werksfeer met aandacht voor welbevinden; 
 een contract voor minimaal 32 uur per week; 
 een marktconform salaris;  
 een vervoersmiddel voor het rijden van zakelijke kilometers. 

Direct solliciteren of meer weten? 

Stuur je motivatie en CV voor donderdag 27 april naar info@leskracht.nl. 
Uiteraard kun je onze website of social-mediakanalen bekijken om meer te 
weten te komen over de Leskracht W&T-aanpak. Heb je vragen over de 
functie neem dan contact op met Tim Smit of Astrid Timmermans via 
0229 840618. 

 

http://www.leskracht.nl/
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