
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coördinator en mentor vmbo-basis/kader 
Wij zijn op zoek naar een coördinator en mentor (m/v) voor onze nieuwe 
leerweg vmbo basis/kader. 
 
Deze leerweg is een samenwerking tussen het Maris College en De Vrije School Den Haag. Zij start in 
augustus 2022 met één zevende klas met maximaal 20 leerlingen. De leerweg groeit naar 
verwachting in vier jaar uit tot een afdeling met vier klassen van 20 leerlingen. 
De werknaam voor de leerweg is ‘Maris Waldorf’. De leerweg wordt ontwikkeld om leerlingen van 
vrije basisscholen (onderbouwen) met basis/kader advies een mogelijkheid te beiden om 
voortgezet vrijeschoolonderwijs te volgen. Zij staat evenwel open voor leerlingen vanuit alle 
achtergronden en gezindten. 
Het onderwijs is gebaseerd op de vrijeschoolpedagogie en didactiek en geïnspireerd vanuit het 
antroposofisch mens- en wereldbeeld. De leerweg volgt het vrijeschoolcurriculum, met als 
voorbeelden vrijeschoolafdeling De Kaap in Rotterdam en de Praktisch-theoretische leerweg (PT) in 
Den Haag. Formeel is het een leerweg van het Maris College op de locatie Maris Waldeck. De locatie 
is in het zuiden van Den Haag. Voor nadere informatie zie https://mariscollege.nl/waldeck/waldorf/. 

 
Wij zoeken een docent/mentor met coördinerende vaardigheden. Iemand met 
kennis en ervaring binnen de vrijeschoolpedagogie en met de doelgroep: 
leerlingen met basis/kader advies. 
 
De mentor/coördinator komt in dienst bij De Vrije School Den Haag en wordt 
gedetacheerd aan het Maris College, voor de leerweg Maris Waldorf. 
 
De functie wordt vooralsnog gewaardeerd in schaal LC. Indiensttreding uiterlijk 
1 augustus 2022, maar mogelijk enige maanden eerder. 
 
Concreet 
Je geeft veel periodelessen, wellicht een aantal (praktische) vakken en je bent 
mentor van de klas. 
Naast jou is er een aantal docenten van het Maris College dat vak of 
periodelessen verzorgt. Je geeft vorm en inhoud aan het leerplan en 
coördineert alle activiteiten binnen de leerweg. Waar mogelijk begeleid je de 
collega’s van het Maris College. Je zorgt voor een goede afstemming met het 
team en de leerlingen van de moederschool: Maris Waldeck. 
 
Je wordt ondersteund door een projectteam waarin leidinggevenden en 
inhoudsdeskundigen van beide scholen zitting hebben. 
 
Kennismaken en solliciteren 
We zoeken in deze ronde kennismaking met kandidaten die al binnen de  
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vrijeschoolbeweging actief zijn. 
Als je belangstelling hebt en meer wil weten kan je je richten tot: Rob van der 
Meijden (rector de Vrije School Den Haag), 
via r.van.der.meijden@vsdenhaag.nl of 070.3244300. 
Als je wil solliciteren, kan je direct een motivatiebrief en curriculum sturen 
aan: directie@vsdenhaag.nl 
De eerste ronde sluit op 8 december 2021. 
Eerste gespreksronde: maandag 13 decembertussen 13.30 uur en 17.30 uur. 
 
Als er in deze eerste ronde een match ontstaat, zullen we die zo spoedig 
mogelijk formaliseren. Als een duidelijke klik uitblijft, zal in maart/april 2022 
een volledig open vacature worden uitgezet. 
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