
  

 

 

 

 

Vacature: Trekker zichtlijn Talentontwikkeling 

Het LEF is van en voor het Leidse onderwijs. In 2018 begon het experiment om onderwijsprofessionals 

van voorschoolse educatie tot WO, musea en ondernemers samen te laten leren en innoveren. Dat 

doen we aan de hand van vier zichtlijnen: Open space, Anders organiseren, Onderwijscarrière en 

Onderwijskundig Leiderschap. Vanaf augustus voegen we hier een vijfde zichtlijn aan toe, de zichtlijn 

Talentontwikkeling. 

We zoeken een trekker die deze nieuwe zichtlijn stevig neer kan zetten in het Leidse speelveld. Als 

trekker kun je voortbouwen op het netwerk en de activiteiten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd 

vanuit de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling, maar er is ook volop ruimte om nieuwe richtingen 

te verkennen en in te vullen. Samen met onze partners vinden we het van belang dat er bruggen 

geslagen worden tussen sectoren (voorschools – PO – VO – mbo – hbo – WO én buitenschools) en dat 

we de professionals die in deze sectoren werken helpen om talenten van kinderen te ontdekken, te 

zien en te ontwikkelen. We hechten aan een brede benadering van het begrip talent, waarbij oog is 

voor de behoefte van zowel cognitief getalenteerde kinderen als kinderen wiens talenten op andere 

vlakken liggen. Dit hoef je gelukkig niet alleen te doen: het kernteam en de verkenners van het LEF 

kennen het speelveld en fungeren als schakels richting onze partners en het veld. 

Loop jij warm voor talentontwikkeling en wil jij je hier, samen met het team van het LEF, komend 

schooljaar voor inzetten? Ben jij vanaf 1 augustus ca. 0,2fte beschikbaar en kun jij je tijd flexibel 

invullen? Laat ons op jouw manier weten welke ideeën jij hebt over Talentontwikkeling en mail dit 

uiterlijk 12 juni naar info@hetlef.nl. Gesprekken vinden plaats op 23 juni tussen 9.30-12.30 uur. 

 

Wij bieden 
- ruimte voor eigen ontwikkeling 
- vrijheid 
- klein team, grote impact 
- broedplaats om te experimenteren 
- dynamische omgeving 
- aanstelling functiehuis projectmedewerker HL 
schaal 10 of 11 
- mogelijkheid tot detachering vanuit Leidse 
onderwijs 
 

Kan jij? 
- verbinden en bewegen in de NETWERKEN in het 
Leidse speelveld? 
- een boegbeeld zijn voor Talentontwikkeling in de regio 
en daarbuiten? 
- onze beweging groter maken? 
- en wat kan jij nog meer? 
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