
 
 
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het 
kabinet voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op 
te vangen. Voor het PO en het VO gaat het om 5,8 miljard euro. De spil van het 
investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op 
basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen. 
 
Elke school heeft een eigen schoolprogramma opgesteld waarin wordt aangegeven op 
welke wijze de NPO-gelden worden ingezet om de leerachterstanden bij leerlingen in te 
lopen en hun sociaal welbevinden te bevorderen. 
 
Wij zoeken een NPO-coördinator die onze school kan bijstaan en ontzorgen. De 
procesbegeleider kan zowel operationeel als strategisch makkelijk uit de voeten en is 
gesprekspartner voor docenten en directie. De coördinator is ervaren in het organiseren, 
trainen, schrijven en partijen bij elkaar brengen. 
 
Je helpt (de medewerkers van) het Maurick College in het behalen van deadlines en 
ontzorgt daar waar je kan. Je zorgt ervoor dat de randvoorwaarden dusdanig zijn dat de 
docenten school zich volledig kunnen richten op de inhoudelijke kant van NPO. 
 
Werkzaamheden zijn onder andere: 

• Bewaken van de samenhang in de NPO-activiteiten; 
• Het in samenspraak met de opleiding uitwerken van nieuw op te zetten 

activiteiten; 
• Bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde/uit te voeren activiteiten; 
• Zorgen voor schriftelijke vastlegging van doelen en proces; 
• Bijdragen aan focus bij medewerkers; 
• Sparringpartner voor directie en medewerkers op het gebied van NPO; 
• In samenspraak met de medewerker PR & Communicatie zorgen voor duidelijke 

communicatie naar medewerkers, leerlingen en ouders; 
• Het zoeken van de geschikte extern deskundigen bij de betreffende NPO-

activiteit; 
• Zorgen voor een goed gedocumenteerde verantwoording naar Raad van Bestuur 

en het Ministerie van OC&W; 
• Zorgen voor verdere professionalisering van de medewerkers. 

 
Kennis en ervaring: 

• HBO werk- en denkniveau; 
• Kennis van en ruime ervaring in projectmanagement; 
• Affiniteit met het onderwijs; 
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
• Cijfermatig onderlegd; 
• Thuis in kwaliteitszorg; 
• Motivator en inspirator. 

 
Aanbod: 

• Een prettige, collegiale en uitdagende werkomgeving waar op basis van 
vertrouwen wordt gewerkt; 

• Een bruisende school die altijd in ontwikkeling is; 
• Betrekkingsomvang is 0,5 fte; 
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de filosofie van de school; 
• Waardering in schaal 12 (max. € 5.699,- bruto bij 1,0 fte); 
• Het betreft hier een projectaanstelling voor in ieder geval tot en met 31 juli 2023. 

 
 
Ook ZZP-ers worden met klem gevraagd te solliciteren. 



 
Uw brief en CV kunt u richten aan onze rector, de heer dr. B.J.L. van den Anker MBA, 
Postbus 2040, 5260 CA Vught. U kunt uw sollicitatie sturen naar p.vleer@maurickcollege.nl.  
Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u terecht bij de heer P. Vleer, 
ambtelijk secretaris van de directie. Wij vragen u uw reactie uiterlijk 31 oktober 2021 in 
ons bezit te laten zijn.  
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


