
    

 

Vacature IVO Regiobegeleider  

SPIOR  zoekt: Tijdelijke Regiobegeleider *Islamitisch Godsdienstig 

Vormingsonderwijs (*IVO)  

Taakkarakteristiek normfunctie regiobegeleider IVO   

 

Context  
De werkzaamheden worden verricht voor SPIOR voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (IVO). Deze 

stichting is vertegenwoordigd in het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). We onderscheiden 

daarbij protestants, humanistisch, rooms-katholiek, hindoeïstisch, joods, boeddhistisch en islamitisch 

vormingsonderwijs. Deze organisaties bieden godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aan 

op openbare basisscholen in Nederland en werken samen aan een professioneel en eigentijds 

aanbod. Het CvV draagt zorg voor de landelijke gemeenschappelijke taken en is gevestigd in Utrecht.  

  

 

De regiobegeleider:  
‐  begeleidt en ondersteunt de leraren IVO bij de ontwikkeling van de inhoudelijke en 

pedagogisch/didactische kant van het werk in een bepaalde regio.  

- is medeverantwoordelijk voor de uitvoering en daarmee voor de kwaliteit, de continuïteit 

en de groei van het IVO in de betreffende regio.  

-             Werk goed samen met regiobegeleiders van andere denominaties in eigen regio voor 

              afstemming en planning onderwijs op scholen.  

-        is leidinggevende van een team van IVO‐leraren.  

-        De standplaats van de regiobegeleider is Rotterdam. 

 

 

Resultaatgebieden  
Werkt actief mee in het IVO team aan o.a.:  

- ontwikkeling en vernieuwing van visieontwikkeling, het beleid en taken betreffende 

het IVO.  

- formulering van leer‐ en vormingsdoelen en adviseert leraren hierover.   

- stimuleren van actieve en participerende houding ten aanzien van het beleid en de 

uitvoering van het beleid bij de leraren in de eigen regio.   

- draagt zorg voor de werving en selectie van nieuwe leraren i.s.m. collega’s IVO 

- draagt bij aan het bekwaamheidsdossier van de leraren.  

- bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid, verzuimbeleid e.d. van 

leraren. 

- verzorgt communicatieve zaken rond IVO in eigen regio (intern en extern). 

 

  



    
Kader en verantwoordelijkheden  

Kader: de onderwijs wet‐ en regelgeving, landelijk beleid Stichting Dienstencentrum GVO en HVO, 

landelijk beleid van de eigen organisatie. 

   

Verantwoording: aan de daartoe aangewezen leidinggevende van het IVO.  

 

Kennis en vaardigheden  

‐ theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden  

‐ kennis van het openbaar basisonderwijs  

‐ vakinhoudelijke kennis van het islamitisch geloof  

‐ onderschrijft de islamitische godsdienstige uitgangspunten  

‐ is een gelovig mens   

‐ inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen  

‐ invoelingsvermogen en sociale vaardigheden  

‐ vaardigheid in het leiding geven aan en het coachen van leraren en organiseren en begeleiden van 

   werkprocessen is een pré  

‐ vaardigheid in het onderhouden van contacten  

‐ sociale en communicatieve vaardigheden.  

  

 

Functie‐eisen  
minimaal een HBO‐diploma, dan wel aangetoond HBO+ werk‐ en denkniveau en maatschappelijke 

betrokkenheid.  

 

De aanstelling is voor 20 uur.  
De inschaling is schaal 9 (CAO Sociaal Werk) vergelijkbaar met 
AB‐schaal van het Primair Onderwijs.  
Locatie: voor de regio Midden  en Zuid volgens de indeling van 
IVO. 
Indiensttreding: per 15 februari 2023 of eerder (in overleg). 
Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. M. Bouimj (coördinator IVO) per email 

(m.bouimj@spior.nl) of telefonisch (0644337777).                                                                      

Sollicitatiebrief met CV kunt u insturen vóór 1 februari 2023  per e‐mail naar m.bouimj@spior.nl 
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