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VACATURE PROJECTLEIDER ONDERWIJSINNOVATIE 

( ongeveer 1 - 2 dagen per week) 

 

Scholengemeenschap De Meergronden, een brede school in Almere Haven met o.a. TTO-onderwijs, 

zit in midden in het proces om een vernieuwend onderwijsconcept te ontwikkelen en te 

implementeren. Dit valt samen met de ontwikkeling en de bouw van een nieuw schoolgebouw. Om 

dit traject vorm te geven en te begeleiden, zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een  

 

STRATEGISCH PROJECTLEIDER ONDERWIJSINNOVATIE 
 

Het afgelopen schooljaar heeft een kwartiermaker samen met ons MT dit proces gestart. We zoeken 

nu iemand die gemiddeld 8 – 16 uur per week kan besteden om dit proces en de implementatie 

verder vorm te geven. 

De Meergronden is een van de 8 VO-scholen van de Almeerse Scholengroep. De ASG heeft ook 37 PO 

scholen en 2 SBO scholen binnen haar bestuur 

 

We zoeken iemand met ervaring op het gebied van onderwijsinnovatie en veranderingsprocessen, bij 

voorkeur een achtergrond als schoolleider/afdelingsleider (inzicht in de schoolprocessen).  

De functie is flexibel in te vullen; de ene week zal het meer tijd vragen dan de andere week. 

 

1. Inleiding 

Na 8 jaar voorbereiding heeft de gemeenteraad van Almere eind 2020 budget beschikbaar gesteld 

voor De Nieuwe Meergronden. Deze school is een brede scholengemeenschap met tweetalig 

onderwijs voor Almere Haven met circa 1.200 leerlingen.  

In de nieuwe opzet wordt de school sterker verbonden met de omgeving. Hoe dit gebeurt, moet nog 

uitgewerkt worden. Innovatie is met dit alles onlosmakelijk verbonden. Onderwijskundige innovatie 

en technologische innovatie zijn binnen dit proces noodzakelijk en onlosmakelijk met elkaar 

verbonden.  

De Meergronden verhuist in 2027 naar een nieuw schoolgebouw. We blijven een brede school (van 

bbl/kbl tot en met vwo-plus), maar we hebben te maken met grote uitdagingen om dit waar te 

maken. Afgelopen schooljaar is er een nieuw onderwijsconcept gemaakt op basis waarvan een eerste 

concept voor een Programma van Eisen (PvE) is gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In de 

periode 2022 – 2027 werken we in stappen toe naar een nieuw onderwijsconcept. 

 

TAKEN 

• Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het onderwijsconcept.  

• Ondersteunen van de afdelingsleiders in hun onderwijsportefeuilles m.b.t. het concept. 

• Stakeholders intern en extern betrekken bij het onderwijsconcept.  

• Kaders scheppen voor organisatieveranderingen ten behoeve van het primaire proces. 

• Functioneel aanwezig zijn in teams op portefeuille en relevante (externe) contacten 

onderhouden. 

• In samenwerking met de verantwoordelijke teamleiders beleid ontwikkelen op schoolbrede 

portefeuilles en dit beleid initiëren  
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3.   PROFIEL  

We zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft binnen het onderwijs op het niveau van de 

schoolleiding en de processen binnen een school kent. De ideale kandidaat heeft een duidelijke visie 

op onderwijskundige vraagstukken en heeft ervaring met organisatieverandering en 

onderwijsinnovatie. Je kunt mensen motiveren en meenemen in besluiten, je kunt helderheid 

scheppen in complexe processen en stelt vragen zonder te oordelen.   

 

Gevraagde kwaliteiten: 

• Je hebt overzicht in complexe situaties; 

• Je kunt beleid vertalen binnen de schoolorganisatie; 

• Je communiceert effectief in uiteenlopende situaties; 

• Je handelt strategisch en kunt een meerjarenbeleid uitzetten; 

• Je hebt een heldere visie op onderwijs en kunt die uitdragen in de context van interne en externe 

ontwikkelingen. 

 

Taakomvang en beloning 

De taakomvang van deze functie is ongeveer 0,2 – 0,4 fte.  

Beloningsindicatie: schaal 13 conform de geldende CAO voor het voortgezet onderwijs.  

 

TAKEN 

• Adviseur van alle innovatietrajecten voor rector/MT 

• Coördinator nieuwe schoolplan 2023 – 2027 (schrijven gekoppeld aan visie) 

• Jaarplan 2023-2024 - beschrijven van de volgende stappen in het innovatieproces 

• Eindverantwoordelijk over ontwikkelthemagroepen van de medewerkers 

• Eindverantwoordelijk voor twee pilots (Experience uren en Mixklassen) en de tussentijdse en 

eindevaluatie 

• Communicatie intern over innovatietraject 

• Mee-organiseren studiedagen rondom innovatie 

• Proces begeleiden van gebruik digitale middelen binnen de innovatie   

• NPO-gelden evaluaties en startmeting 

• Begeleid docenten en vakgroepen in het vormgeven van het curriculum op basis van het nieuwe 

onderwijsconcept. 

• Ondersteun de diverse onderwijsportefeuilles die belegd zijn bij de MT-leden en help ze te 

ontwikkelen in het kader van de vernieuwing. 

 

De functie kan in overleg op projectbasis worden ingevuld. 

 

Procedure 

De functie start zo spoedig mogelijk en zal worden ingewerkt door de rector. 

We verzoeken kandidaten om voor 22 augustus te reageren met brief en cv. U kunt uw brief richten 

aan de rector, Huub Nelis, en sturen naar a.nieuwenhuis@meergronden.asg.nl.  

 

Vragen over de functie of over de procedure kunt u stellen aan de rector 

(h.nelis@meergronden.asg.nl of via 036-5472702). 

 

 

mailto:a.nieuwenhuis@meergronden.asg.nl
mailto:h.nelis@meergronden.asg.nl
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===================   BIJLAGE ==================== 

 

ONDERWIJSVISIE DE MEERGRONDEN 

Onze onderwijsvisie heeft twee belangrijke pijlers: elkaar ontmoeten en werken aan je talenten en je 

eigen keuzes. Hiermee geven wij vorm aan ons schoolconcept dat zich laat samenvatten als: ‘Ontdek 

wat je leuk vindt. Discover the world’. 

 

ONTMOETEN 
Leerlingen van verschillende niveaus en met verschillende economische, culturele en religieuze 

achtergronden ontmoeten elkaar en werken met elkaar samen op school. Het is een 

maatschappelijke opdracht van het onderwijs om te werken aan onderling begrip en om segregatie 

te verkleinen in een wereld die steeds vaker polariseert. Een school heeft hierin een voorbeeldrol als 

een verdraagzame mini-samenleving.   

Hoe doen wij dit op De Nieuwe Meergronden?  

Op De Nieuwe Meergronden zitten leerlingen in klassen die zijn samengesteld op basis van hun 

cognitieve niveau (Spoor A) én in een heterogene clustergroep waarin ze LO en de kunstvakken 

krijgen (Spoor B) Daarnaast kiezen ze hun talenturen (Spoor C) waar alle niveaus dagelijks door elkaar 

aan werken op basis van hun interesses. 

 

RUIM BAAN VOOR TALENT & EIGEN KEUZES 
Motivatie begint met autonomie en het erkennen van talenten en interesses. Leerlingen krijgen 

ruimte om zelf te bepalen aan welke vakken ze meer tijd willen of moeten besteden. Daarnaast 

krijgen ze meer keuzes om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen en verschillende 

interesses. Meer maatwerk doet meer recht aan de verschillende talenten.  

 

Hoe doen wij dit op De Nieuwe Meergronden?  

Op De Nieuwe Meergronden hebben leerlingen veel regie over hun leerproces. Zij worden hierin 

begeleidt en leren verstandige keuzes te maken. Binnen een vaste structuur (flexuren) en met 

ondersteuning van een coach, kunnen ze uiteindelijk zelf bepalen aan welke vakken ze meer tijd 

willen of moeten besteden.  

Daarnaast mogen leerlingen wekelijks een aantal uren invullen met hun eigen talent of hun eigen 

leervraag. Leerlingen krijgen binnen Spoor C een aantal uur in de week ruimte voor vakken of 

activiteiten waar ze zelf voor kiezen.  

 

Twee thema’s spelen daarnaast een grote rol: 

• Kansengelijkheid: we zien dat steeds meer leerlingen met extra uitdagingen de school 

binnenkomen. Wij willen met elkaar onderzoeken of en hoe een concept dat meer ruimte biedt 

voor heterogeniteit en eventueel een verlenging van de brugperiode, leerlingen met 

verschillende achtergronden meer kansen kan bieden.  

• Omgaan met het toenemende lerarentekort: we ervaren voor steeds meer vakken problemen om 

vacatures en uren in te vullen. Om hier voor de toekomst een antwoord op te vinden, moeten we 

creatiever omgaan met de manier waarop docenten hun kennis overdragen. Ook dit moet 

worden meegenomen in het nieuwe onderwijsontwerp.  
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Pilots schooljaar 2022 – 2023 

Een pilot is bedoeld om een klein stukje van een concept te onderzoeken of uit te proberen en zo 

een indruk te krijgen van het resultaat en de mogelijke problemen. We gaan komend schooljaar 

gebruiken om kleinschalig en overzichtelijk Spoor B en Spoor C te testen 

 

Spoor B:  Alle 1e klassen zitten in heterogene groepen bij de LO en Kunstvakken 

Spoor C:  Alle 2e klassen krijgen 2 uur per week modules aangeboden uit spoor C 

 

Pilot Spoor B (Mixklassen) 

De leerlingen die nieuw bij ons op school komen zijn in groep 8 gewend in heterogene groepen te 

zitten. Zij zullen komend schooljaar deels in heterogene groepen blijven zitten bij de vakken LO en 

Kunst. Daarnaast zitten zij ‘gewoon’ in dakpanklassen waar ze de zaakvakken volgen.  

 

  

 

Pilot Spoor C (Experience uren) 

Met 20 enthousiaste medewerkers starten we komend schooljaar met een Pilot voor spoor C. 

Medewerkers bieden leerlingen verschillende modules aan, variërend van creatief met je handen 

bezig zijn tot aan het leren van een vreemde taal. We gaan deze periode gebruiken om te 

onderzoeken wat wel of wat niet werkt. Deze informatie gebruiken we vervolgens om het schooljaar 

erna eventuele wijzigingen door te voeren. 

 

  

 

 


