
 

 

 

 

 

Adviseurs (bestuurlijk / onderwijskundig) 

 

Wat wij doen 

NOB is een kleine organisatie met ongeveer 20 fte. Vanuit Voorburg spannen we 

ons al bijna 40 jaar in voor Nederlandstalig onderwijs op niveau.  

Met ruim tien adviseurs staan we leraren, schoolleiders en besturen in het 

buitenland direct met raad en daad terzijde. Namens de Nederlandse overheid en 

met steun van de Vlaamse overheid keert NOB jaarlijks een subsidie uit voor 

leerlingen die deelnemen aan het onderwijs Nederlands in het buitenland.  

Daarnaast geeft NOB uitvoering aan het werkgeverschap van Nederlands 

onderwijspersoneel, werkzaam binnen één van de Europese scholen. De Europese 

scholen kennen een centraal Bureau in Brussel en worden bestuurd door de 

lidstaten. NOB ondersteunt de vertegenwoordiger van de Minister voor Basis- en 

Voortgezet Onderwijs in de bestuursorganen van de Europese scholen.  

NOB zoekt twee adviseurs (bestuurlijk of onderwijskundig). 

 

Wat je bij ons doet  

Adviseurs bij NOB vormen het hart van de organisatie. Zij houden zich bezig met:  

• onderhouden van contacten met scholen in het buitenland;  

• signaleren van behoeften van leraren, schoolleiders en bestuurders in het 

buitenland op onderwijsinhoudelijk, pedagogisch-didactisch en bestuurlijk 

vlak;  



• bieden van advies op maat op onderwijsinhoudelijk, pedagogisch-

didactisch en/of bestuurlijk vlak aan leraren, schoolleiders en bestuurders 

in het buitenland, zowel op afstand (via telefoon, Skype, enzovoort) als op 

locatie (door scholen te bezoeken);  

• breed en via uiteenlopende kanalen informeren van belanghebbenden zoals 

leerlingen en ouders, onderwijspersoneel, verwante organisaties, 

opleidingsinstituten, diplomatieke diensten;  

• (mee) ontwikkelen, geven en/of organiseren van bijscholingen, trainingen, 

workshops, kennisclips;  

• ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden (criteria) voor aansluiting van 

scholen in het buitenland en het afstemmen hierover met relevante 

organisaties in Nederland en Vlaanderen, zoals de inspectie van het 

onderwijs en beleidsambtenaren;  

• ontwikkelen van producten en diensten die het onderwijs in het buitenland 

ondersteunen, zoals webinars, implementatie-tools voor de NTC-leerlijn, 

formats voor het oprichten van scholen in het buitenland en meer.  

Voor een toelichting op het profiel van de adviseurs, zie: 

https://www.stichtingnob.nl/Vacatures-en-meer/Vacatures  

 

Geïnteresseerd? 

Zend je sollicitatiebrief met cv voor 10 januari 2020 naar directeur-bestuurder 

Linde van den Bosch via:  

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (BON) 

Parkweg 20a 

2271 AJ Voorburg 

Nederland 

tel. +31 70 3873154  

vacature@stichtingnob.nl  

 

Stichting NOB heeft vakantiesluiting vanaf 23 december 2019 tot 6 januari 2020. 

 

 

(Vacature ingevoerd op 12 december 2019) 
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