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Jeugd & Onderwijs
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Partners in verbetering

Het traineeship Jeugd & Onderwijs is een unieke kans om
jezelf te ontwikkelen binnen twee vakgebieden en de nodige
werkervaring op te doen. Wij bieden daarbij ondersteuning,
onder meer op het gebied van vakinhoud en vaardigheden.
Jouw ontwikkelmanager begeleidt je in jouw leerproces.

Indeling in werken en leren

Gevarieerd programma

Tijdens het traineeship ga je twee jaar lang
gedurende 32-34 uur per week aan het werk
bij een van onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld
een (jeugd)zorgorganisatie, gemeente of
samenwerkingsverband. Je besteedt 8 uur per
week aan het traineeship, waarvan 4 uur aan
persoonlijke ontwikkeling. Het traineeship
doorloop je samen met ongeveer
12 medetrainees.

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal in het
traineeship Jeugd & Onderwijs. Je wordt intensief
opgeleid aan de hand van diverse workshops,
bijeenkomsten, e-learning en concrete
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van BMC
dankzij jouw opdracht en meeloopdagen met
senior adviseurs. Wij bieden intervisie en
trainingen, zowel vakinhoudelijk als gericht op
vaardigheden, denk aan persoonlijk leiderschap,
weerbaarheid, netwerken en groepsdynamiek.
Hierin is altijd ruimte voor eigen inbreng en
daarnaast is vitaliteit is een belangrijk thema.

Je besteedt veel tijd en aandacht aan
persoonlijke ontwikkeling, waaronder ook het
voorbereiden van trainingen en de gesprekken
met jouw ontwikkelmanager. Elke 8 maanden zijn
er voortgangsgesprekken, zogeheten go/
no-gogesprekken. Hierin bespreek je jouw
vorderingen en ontwikkelpunten en maak je
plannen voor de komende maanden.

Specialisatie
Tijdens het traineeship krijg je ruimte om je te
specialiseren. Wil jij jezelf specifiek ontwikkelen
binnen Jeugd of Onderwijs of ben je
geïnteresseerd in beide vakgebieden? Samen met
jouw ontwikkelmanager breng jij in kaart welke
kant jij verder wilt ontwikkelen. De
accountmanager kan dan rekening houden met
het vinden van de juist match tussen jou en jouw
opdracht, afhankelijk van de marktontwikkelingen.

Opdrachten
Dankzij een groot aanbod van gevarieerde
opdrachten en ons grote netwerk van adviseurs
kom je in aanraking met de verschillende functies
binnen Jeugd & Onderwijs. Zo kun je individueel
een opdracht uitvoeren bij een opdrachtgever,
maar ook werkzaam zijn in een team met BMCadviseurs. Dit geeft je de mogelijkheid om mee te
kijken met ervaren adviseurs.

“Adviseur Onderwijs en Kwaliteit, een zeer
uitdagende functie. Ik adviseer de (afdelings)
directie van een scholengemeenschap op het
gebied van onderwijs en kwaliteitszorg.
Momenteel ben ik veel bezig met de
structuur van de kwaliteitszorg;hoe brengen
we hierin een duidelijke en zinvolle cyclus
aan? Daarover ga ik in gesprek met
afdelingsdirecteuren, kwaliteitszorgcoördinatoren en docenten. Daarnaast ben
ik bezig met het opzetten en uitbreiden
van het LOB-beleid van de school. Af en
toe is het ook best pittig, helemaal om
advies te geven aan (afdelings)
directeuren, die vaak een stuk ouder en
meer ervaren zijn dan ik. Maar ze
waarderen de ‘frisse blik’ die ik - als
redelijk onervaren onderwijskundige meebreng en dat is leuk om te merken.”

‘Momenteel ben ik werkzaam als expert
binnen een expertisecentrum. Vanuit het
expertisecentrum werk ik op drie
basisscholen en een college in het zuiden
van het land. Binnen het college heb ik een
rol als expert binnen een docententeam.
Docenten komen naar mij toe met vragen
over leerlingen of situaties in de klas. Ik sluit
aan bij bordsessies en vergaderingen van
mijn team en geef hen adviezen.
Daarnaast begeleid ik leerlingen
individueel, variërend van het oefenen
van de Nederlandse taal tot het
reflecteren op eigen gedrag en het
onder controle houden van emoties.”

Functie-eisen

Startdatum nieuwe traineeship

• Maximaal 2 jaar geleden een hbo- of
wo-opleiding met bij voorkeur een afgeronde
master op het gebied van jeugd en/of onderwijs
(bijvoorbeeld Pedagogische Wetenschappen,
(Ortho) pedagogiek, Sociaal Pedagogische
Hulpverlening, Onderwijskunde, Psychologie,
Jeugdstudies, Clinical Child, Family and
Education Studies);
• maximaal 2 jaar relevante werkervaring.

Het traineeship start een- of tweemaal per jaar op
1 februari en 1 oktober. De selectiedagen vinden
plaats in eind mei/begin juni (voor de start in
oktober) en november (voor de start in februari).
Twee a drie maanden voorafgaand aan de
selectiedagen staat de vacature online!

Daarnaast wil jij je blijven ontwikkelen. Onderwijs
en jeugdzorg zijn vakgebieden die continu jouw
interesse wekken en waarover je meer te weten
wilt komen.

Bij BMC houden we de balans tussen werk en
privé goed in de gaten. In onze arbeidsvoorwaarden kennen wij 36 verlofdagen bij een
fulltime dienstverband. Wat betreft vervoer kun
je als trainee kiezen voor een leaseauto of een
vervoersbudget. Wanneer een opdracht verder
weg is dan haalbaar, is het mogelijk om een
hotelovernachting te boeken.

Twijfel jij of je in aanmerking komt met jouw
opleiding? Neem gerust contact op!

Overige info

Contactgegevens
Wil je meer informatie over dit traineeship of wens je een (vrijblijvende) afspraak te maken, neem dan
contact op met Roos de Dreu, recruiter Jeugd & Onderwijs.

Roos de Dreu
recruiter
06 - 13 40 78 83
roos.de.dreu@bmc.nl

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl
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