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Sinds 2010 is de Faculteit der Bètawetenschappen van de VU penvoerder van het scholennetwerk 
Bètapartners. Dit is een netwerk van vier HO instellingen (UvA, VU, HvA en Inholland) en 44 VO scholen. Het 
doel van het netwerk is de aansluiting tussen VO en HO te versterken en de kwaliteit van het bètaonderwijs in 
de brede regio Amsterdam (Noord-Holland en Flevoland) te verhogen.  
 
Eén van de speerpunten van de beleidsagenda Bètapartners is het tekort aan bètadocenten in het VO. Om 
een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problematiek wordt het project Persoonlijk Assistent van 
de Leraar (PAL) gestart. Daarmee worden bètastudenten van UvA en VU in de verleiding gebracht om een 
carrière in het onderwijs te overwegen door ze een betaalde bijbaan tijdens hun studie aan te bieden op VO 
scholen als PAL (4 uur per week).   
Voor dit project zoeken wij een enthousiaste projectcoördinator met een hart voor onderwijs. 
 
Functie-inhoud 
De coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van het PAL projectplan en wordt 
ondersteund door de bureaumanager van Bètapartners: 

• Het werven  van scholen binnen het netwerk Bètapartners als deelnemers in het PAL project 
• Het werven, selecteren en matchen van studenten binnen de bètafaculteiten van UvA en VU 
• Het creëren van draagvlak en commitment voor het PAL project bij de betrokken partners: scholen, 

faculteiten, lerarenopleidingen en overige partners 
• Het stimuleren van communityvorming rondom PAL’s  
• Het vormgeven van de website: www.palvoordeklas.nl 
• Het organiseren van een PAL symposium 
• De communicatie en PR activiteiten rondom het PAL project 
• Het verder ontwikkelen van het PAL projectplan in samenspraak met de stuurgroep Bètapartners 

 
Functie-eisen 

• U bent een goede relatiebeheerder, die verbindend is in de relaties binnen en buiten het netwerk. 
• U schakelt eenvoudig tussen verschillende niveaus op het gebied van onderwijs (docent, student, VO, 

universiteit/hogeschool); 
• U heeft ervaring met projectcoördinatie, -planning, –rapportage  
• U bent organisatorisch sterk en communicatief vaardig; 
• U heeft affiniteit met het bèta-onderwijs; 
• U heeft kennis van de context van het VO 

http://www.palvoordeklas.nl/


 
 
Bijzonderheden 
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van  een jaar met uitzicht op 
verlenging.    
Op https://werkenbij.vu.nl/werken-bij-de-vu/arbeidsvoorwaarden kunt u onze aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals: 

• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag; 
• goede pensioenregeling (ABP); 
• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur; 
• een reiskostenvergoeding; 
• goede en voordelige sportfaciliteiten.      

 
Salaris 
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2770,- en maximaal  
€ 3895,- bruto per maand (salarisschaal 9) bij een voltijds dienstverband.  
 
Informatie  
De startdatum is zsm. De deadline is 10 juni 2019. Voor meer informatie en sollicitaties:  Programmamanager 
Agnes Kemperman 
tel.: 020 5989693  
e-mail: a.e.kemperman@vu.nl  
website: www.betapartners.nl  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

https://werkenbij.vu.nl/werken-bij-de-vu/arbeidsvoorwaarden
mailto:a.e.kemperman@vu.nl
http://www.itsacademy.nl/
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