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SLO zoekt voor het programma basisvaardigheden taal-Nederlands, rekenen-wiskunde, 

burgerschap en digitale geletterdheid voor primair en voortgezet onderwijs een  

 

Programmamanager (0,6 – 1,0 fte)1 
-analytisch-resultaatgericht-samenwerkingsgericht-omgevingsbewust- 

 

Loop jij warm voor een leuke uitdaging? Ben jij in staat om de komende jaren SLO op de kaart te zetten op dit thema 

door mensen en organisaties te verbinden, bestaande kennis goed te ontsluiten, kennis te ontwikkelen en collega’s 

samen te brengen? Dan is dit iets voor jou!  

 
Wat we je bieden 
Werken bij SLO is werken op dé plek waar wetenschap, beleid, praktijk en maatschappij samenkomen. Een 

inspirerende plek vol vakexperts, didactici, onderzoekers, leraren, promovendi, curriculumexperts en professionals 

met een hart voor onderwijs. Bij SLO heb je de kans om iets te betekenen voor het onderwijs op landelijk niveau. 

In het gloednieuwe en frisse kantoor direct naast het centraal station van Amersfoort is het prettig werken. SLO 

kent een uitgebreid introductieprogramma voor alle nieuwe collega's en er zijn ook verschillende intervisie- en 

werkgroepen. Elke nieuwe medewerker wordt gecoacht door een ervaren collega die je op sleeptouw neemt en je 

vertrouwd maakt met alles wat er in die eerste maanden op je pad komt. Als Programmamanager Basisvaardigheden 

stuur je het programma inhoudelijk en procesmatig aan. Je krijgt de kans om als programmamanager het lopende 

programma nader vorm te geven, door te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. In deze 

aanpak werk je samen met collega’s van de verschillende vakken en zal er veel aandacht moeten zijn voor 

communicatie. Je bent in de positie om als gelijkwaardig gesprekspartner voor stakeholders en OCW naar buiten te 

treden. 

 
Als programmamanager ben je in de gelegenheid om: 
 de beoogde doelstellingen en resultaten uit de subsidieaanvraag te vertalen tot een realistisch en werkbaar plan 

van aanpak;  

 opzet, inhoud en besluitvorming van het programmaplan af te stemmen met collega’s en opdrachtgever;  

 zorg te dragen voor de bemensing van het programma, in afstemming met de manager PO; 

 processen te sturen en faciliteren om (inhoudelijke) doelstellingen te bereiken; 

 verantwoording af te dragen aan de manager PO, die vanuit het MT verantwoordelijk is voor het programma; 

 verschillende maatschappelijke, politiek-bestuurlijke vraagstukken te verbinden, relevante ontwikkelingen te 

initiëren en conflicterende opvattingen en inzichten te overbruggen; 

 zorg te dragen voor realisatie van het programma;  

 het team van collega’s inhoudelijk/functioneel aan te sturen. 

 
Wie we zoeken 
We zoeken een collega met WO+ werk- en denkniveau die ervaring heeft met onderwijs, affiniteit heeft met 

primair en voortgezet onderwijs, kan organiseren, keuzes durft te maken en in staat is collega’s samen te brengen 

en aan te sturen. Je hebt ± vijf jaar leidinggevende ervaring, hiërarchisch en/of functioneel, in een dynamische 

context met hoogopgeleide professionals. Als je hier niet helemaal aan voldoet en je jezelf wel herkent in de 

verdere beschrijving van het profiel, dan komen we ook graag met je in contact.  

 

Analytisch 

 Je beschikt over analytisch vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden. 

 Je beschikt over het vermogen om te werken in een complexe politiek-bestuurlijke governance. 

 

 
1 De inzet voor dit programma 0,6 fte. Bij een voorkeur voor een werktijdfactor van 0,8-1,0 zijn er in overleg 
aanvullende mogelijkheden binnen een andere programmalijn. 
 



 

 

Resultaatgericht 

 Je weet wat belangrijk is als het gaat om het versterken van de basisvaardigheden en kunt dat beargumenteren 

en verbinden aan de uitgangspunten van SLO. 

 Je hebt oog voor de programmadoelstellingen en zorgt ervoor dat de programmadoelstellingen en -resultaten 

behaald worden binnen de gestelde kaders. 

 

Samenwerkingsgericht 

 Je bent een stevige en onafhankelijke programmamanager, maar ook een teamspeler.  

 Je bent in staat om op een natuurlijke manier leiding te geven aan de verschillende inhoudelijk trajecten met 

collega’s. Je weet verschillende belangen samen te brengen en durft keuzes te maken wanneer er discussies 

ontstaan. 

 
Omgevingsbewust 

 Je beschikt over politieke sensitiviteit en hebt ervaring in het opereren in een dynamisch werk- en 

stakeholdersveld. 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt schakelen op diverse (stakeholder)niveaus. 

 

SLO 
SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het 

curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk 

fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring 

in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en 

wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, 

schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Het programma versterken basisvaardigheden 
SLO continueert in 2023 het programma Versterken van de basisvaardigheden, dat gericht is op het ontwikkelen én 

ontsluiten van nieuwe en bestaande kennis over de basisvaardigheden taal en rekenen-wiskunde van leerlingen in 

het funderend onderwijs. Het programma wordt in 2023 uitgebreid met de leergebieden burgerschap en digitale 

geletterdheid. Het programma loopt parallel aan de ontwikkeling van formele (wettelijke) curriculumdocumenten 

(actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s). Deze langer lopende trajecten richten zich op het beoogd 

curriculum op landelijk niveau. Dit programma richt zich primair op het uitgevoerde curriculum en zal direct 

(curriculaire) kennis en tools ontsluiten die gericht bijdragen aan het versterken van basisvaardigheden.  

 

Praktische informatie en procedure  
Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je 

als kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn. Ervaring in een 

vergelijkbare rol is een pré. We vinden het belangrijk dat je bereid bent om een opleiding tot 

programmamanagement te volgen. 

 

De functie is gewaardeerd conform de functiewaardering voor programmamanager tussen € 4.789,- en € 6.658, - 

bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Inschaling 

vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. De datum van indiensttreding is 1 juni 2023 of zoveel eerder als 

mogelijk. Het gaat om een projectaanstelling voor 2,5-3 jaar. 
 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 13 februari 2023. De eerste gespreksronde met de 

benoemingsadviescommissie is gepland op 23 februari en het tweede gesprek met hen op 7 maart 2023.  

Meer informatie over SLO vind je op https://www.slo.nl.   
Je brief en cv kun je versturen via vbent.org ter attentie van Pauline Zwaal-Arora o.v.v. vacaturenummer 20220670.  

 Meer informatie vind je op vbent.org.   

https://www.slo.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/programmamanager-basisvaardigheden-slo/
https://www.vbent.org/over-bt/team/pauline-zwaal-arora/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/programmamanager-basisvaardigheden-slo/


 

 

Het is mogelijk om verkennend online kennis te maken met de leidinggevende van de Programmamanager 

Basisvaardigheden: Elke Ennen, manager PO bij SLO. Neem hiervoor contact op met Astrid Roelen of Barbara van 

Hamersveld, project-assistentes B&T werving & selectie: 088-2051600. Zij plannen graag een afspraak voor je in. 

Via hetzelfde telefoonnummer kun je ook contact opnemen met begeleidend adviseur Pauline Zwaal-Arora. 

 

We zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 3 februari 2023 tegemoet.  


