
 

Trainers 
  

Ben je begaan met getalenteerde leerlingen en maak jij het verschil voor hen en voor docenten in het 

hele land? Solliciteer dan naar een functie bij Novilo als trainer in het basisonderwijs! 

  

Novilo is een jonge en bevlogen organisatie. We zijn gegroeid van één man met een droom naar een 

professioneel team van veertig collega’s. We zijn om zoek naar collega’s om ons team te versterken. 

Novilo begeleidt scholen, leerkrachten, begeleiders en ouders om het cognitief getalenteerde kind tot 

zijn recht te laten komen en goed in zijn vel te laten zitten. Wij geven teamtrainingen op scholen en 

verzorgen opleidingen voor leerkrachten, docenten en teamleiders.  

 

Om onze betrokken en collegiale bedrijfscultuur te behouden, zijn we op zoek naar iemand die in 

loondienst bij ons wilt werken. De omvang van je contract is bespreekbaar. Geef in je brief aan 

hoeveel uur je voor ons zou willen werken. 

 

Inhoud functie 

Afhankelijk van je senioriteit als trainer, ben je bezig met het: 

● Ontwikkelen, voorbereiden en geven van trainingen aan (zelfstandig) talentbegeleiders in het 
onderwijs 

● Geven van specialisatiemodules & kenniscolleges 
● Coachen van deelnemers tijdens hun opleiding  
● Doorontwikkelen van trainingen 
● Aanbieden van aanverwante producten (sales) 
● Ambassadeurschap van Novilo  
 

Jouw achtergrond 

Als trainer heb je aantoonbare praktijkervaring in het werken met getalenteerde of hoogbegaafde 

leerlingen (bv lesgeven in een plusklas of voltijds HB-afdeling), ervaring in het begeleiden van 

groepsprocessen en kennis van het onderwijssysteem. Je kunt standaard en methodegericht 

coaching bieden met oplossingsgerichte vragen. Verder heb je het vermogen om autonoom te 

werken. Kennis en ervaring rondom het thema talentontwikkeling is vereist, een achtergrond in 

coaching, psychologie, orthopedagogiek, IB, AB, master SEN, en ervaring als trainer/begeleider van 

leerkrachten en scholen is een pré. 

 

We zijn op zoek naar een collega woonachtig in de regio noord/oost Nederland en een collega 

woonachtig in de regio midden Nederland. 

 

Wij bieden jou: 

● Een uitdagende baan waarmee je de mogelijkheid hebt om structureel het verschil te maken 

voor leerlingen die door de scholen en leerkrachten die jij traint, begeleid worden 

● Een marktconform salaris en veel interne opleidingsmogelijkheden 

● Groeimogelijkheden (doorgroeien naar nieuwe functies) 

● Een informele werksfeer in een team met bevlogen collega’s 

● Een plek waarbij je als eerste op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen rondom 

talentonderwijs 



 

● De mogelijkheid om hybride te werken: thuis, op trainingslocatie of op één van onze 

vestigingen in Utrecht of Amsterdam 

● Flexibele arbeidstijden met, aansluitend op schoolvakanties, periodes met meer werk en 

langere periodes vrij 

De procedure: 

 

Stuur tot uiterlijk 10 juni hetvolgende in: 

● Je CV 

● Een korte video (max 2 minuten) waarin je iets vertelt over: 

○ Je motivatie en achtergrond      

○ Waar jij enthousiast van wordt? 

○ Wat je komt brengen/wat je wilt bereiken? 

○ Waar wij jou bij kunnen helpen? 

 

Wij verzamelen deze reacties en laten je vóór 9  juni weten of je op onze shortlist terecht komt. Met 

de kandidaten op onze shortlist gaan we gesprekken aan.  

 

Het geven van een korte training kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via hr@novilo.nl of 088-208 0800. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:hr@novilo.nl

