
Leraar24 is een multimediaal platform voor leraren.

Leraar24 biedt informatie rondom talloze thema's die aansluiten bij het beroep van leraar. Elk thema

is uitgewerkt in informatieve video's die samen met verdiepende informatie een rijk dossier vormen.

Het vormt een gereedschapskist van, voor en door leraren waar kosteloos op praktische,

informatieve en interactieve wijze oplossingen en voorbeelden worden gedeeld.

De Onderwijscoöperatie zoekt voor Leraar24 enthousiaste leraren die een bijdrage willen leveren

aan de redactie. Je komt tussen januari en juni vier keer naar Utrecht voor een redactie- vergadering.

Verder voer je werkzaamheden uit op tijdstippen die jou passen of wanneer het nodig is. Wij bieden

gemiddeld drie uur per week* voor een periode van 20 weken (8 januari tot 1 juli 2014,

werkzaamheden gaan in overleg). Je houdt zelf een overzicht bij van de gemaakt uren en koppelt dit

terug naar de programmamanager professionele ruimte.

* Gezien de werkzaamheden (contact zoeken met scholen en leraren en informatie verwerken voor

voor video’s en dossiers ) kunnen deze uren niet op een vast moment in de week worden ingezet,

maar dient daar flexibel mee worden omgegaan. De uren worden vergoed volgens de GOVAK-

regeling. Hierbij wordt de leraar vergoed in tijd, waarbij de vervangingskosten aan de school worden

vergoed volgens een vast normtabel.

Waaruit bestaan de werkzaamheden:

 Meedenken over onderwerpen op Leraar 24

 Voorbereiden van 20 video’s voor jouw sector

 Zoeken naar leraren en scholen uit je sector

 Aanleveren van basisinformatie voor de video aan de producent/maker

 Contact onderhouden met de producent of maker van de video

 Contact houden met beleidsmedewerker bij de Onderwijscoöperatie

 Ontwikkelen en samenstellen van nieuwe dossiers op Leraar24

 (Her)schrijven van dossiers

 Suggesties doen voor aanpassing van bestaande video’s

 Onderhouden van social media platforms

Gewenste ervaring:

 Ervaring hebben met het werken in een CMS

 Zelfstandig kunnen werken, flexibel, legt makkelijk contact, digitaal vaardig, kan beknopt en

helder schrijven

 Creatief kunnen nadenken over onderwerpen op Leraar 24



 Netwerk binnen je sector

 Goede kennis van wat er speelt op het gebied van professionalisering en onderwijskundige

ontwikkelingen binnen de sector

 Kennis en ervaring in het maken van video is een pre

Informatie kun je krijgen bij Gertjan Sinke, beleidsmedewerker professionele ruimte,

telefoon 030-2306960, email g.sinke@onderwijscooperatie.nl

Je reactie waarin je beschrijft over welke relevante kennis jij beschikt en een korte motivatie zien wij

graag spoedig (als het lukt voor 24 november) tegemoet. Je kunt je reactie sturen aan de

verbindingsofficier van de FvOv-OC, Yvonne Lebbink, yvonne.lebbink@fvov.nl


