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Onderwijsambassadeurs is een innovatief pro-
ject waardoor iedereen in de samenleving zijn 
steentje bij kan dragen aan het onderwijs, met 
als doelen: 
•  Een koppeling maken tussen andere werkvelden 

en het onderwijs.
•  Verhogen van de betrokkenheid van de samenle-

ving bij het (basis)onderwijs. 
•  Onderzoeken of Onderwijsambassadeurs de 

werkdruk kunnen verlagen en het werkgeluk 
verhogen voor leerkrachten, leerlingen en voor 
henzelf.

Een Onderwijsambassadeur is werkzaam buiten 
het onderwijs (gemeente/bedrijfsleven/zzp’er) of is 
pensionado en wil zich één dag per week inzetten 
voor het onderwijs. Onderwijsambassadeurs ge-
bruiken hun talenten om leerlingen te inspireren en 
verbinding te creëren tussen het onderwijs en hun 
werkveld. Hierdoor vertegenwoordigt een  
Onderwijsambassadeur zijn werkveld in het onder-
wijs en andersom. Hij wordt gekoppeld aan een 
vaste groep en leerkracht.

Gevraagd: nieuwe Onderwijsambassadeurs 
Het project wordt wegens succes continu  
opgeschaald. Inmiddels draait het project op vier 
Utrechtse basisscholen: De Boomgaard (Leidsche 
Rijn), De Odyssee (binnenstad), De Krullevaar  
(Vleuten- De Meern) en Op Dreef (Overvecht). Op 
de website www.onderwijsambassadeurs.nl kun 
je zien wanneer we weer opzoek zijn naar nieuwe 
Onderwijsambassadeurs. Word jij één van hen?

Het project OnderwijsAmbassadeurs is gekoppeld 
aan het lectoraat ‘Van innovatie naar duurzame  
verandering’ van dr. A. van Staveren aan de Marnix 
Academie. 
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Dit is een droom 
die uitkomt, werken 

met kleuters.
Ingrid

“

”
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Je belangrijkste taak: je wordt zowel ingezet  
om jouw talenten te delen met de leerlingen als 
om de leerkracht te ondersteunen.
In overleg met de leerkracht bepaal je je  
bezigheden in de klas. 
•  Je vooropleiding speelt geen rol, we willen juist 

dat de leerlingen in aanraking komen met allerlei 
inspirerende mensen met verschillende achter-
gronden

•  Je bent één dag in de week 6 tot 8 uur aanwezig, 
bij voorkeur de donderdag

•  Je krijgt een interne training over verschillende 
onderwerpen zoals pedagogisch klimaat, klas-
senmanagement en gedrag

•  Je krijgt minimaal één uur per maand begelei-
ding van de interne coördinator en drie keer per 
jaar begeleide intervisie van een professional 
samen met de andere Onderwijsambassadeurs

• Je verbindt je aan dit project voor één (half) jaar 

Aanmelden
Voor aanmelden en vragen kun je terecht op de 
website www.onderwijsambassadeurs.nl of je 
kunt mailen naar info@onderwijsambassadeurs.nl

Praktische informatie
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Dit project valt onder professionele ontwikkeling, 
loopbaan-oriëntatie en maatschappelijke betrok-
kenheid. Dit biedt jouw werkgever (subsidie)
mogelijkheden om dit te bekostigen, waardoor jij 
je huidige salaris kunt behouden.

Daarnaast kun je ook vrijwillig meedoen en in 
aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding 
van € 160,- per maand. Een tussenoplossing kan ook 
in overleg met je werkgever. Je kan ook een aantal 
uren via je werkgever gesponsord worden en je 
deels vrijwillig inzetten.

Voordelen werkgevers
Wat krijg je als werkgever terug:
•  Bijdragen aan loopbaan- en persoonlijke  

ontwikkeling
•  Kruisbestuiving van kennis en competentieontwik-

keling door mee te draaien in een andere sector
•  Leerlingen op jonge leeftijd inspireren en in aan- 

raking laten komen met jouw werkveld/ branche, 
als toekomst investering

•  Vitale medewerkers die hun wereld willen verbreden 
en zich kunnen en willen inzetten voor leerlingen

•  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO)

•  Verbinden aan de Social Return On Investment 
(SROI) regeling

De werkgever betaalt het salaris normaal door. 
De werkgever kan dit op een aantal manieren 
bekostigen:
Interne investering:
•  De werknemer haalt kennis en ervaring op uit het 

onderwijs
•  De werknemer komt in aanmerking voor een  

loopbaantraject
•  De organisatie gebruikt een SROI regeling
•  De organisatie ziet de deelname als een  

onderdeel van hun visie

Externe subsidie: 
Als de bovenstaande punten niet van toepassing 
zijn, streven wij ernaar dat de werkgever in de 
toekomst in aanmerking komt voor een (nog te 
realiseren) subsidie van de overheid om het salaris 
van de Onderwijsambassadeur (voor een deel) te 
bekostigen.

Vergoeding
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Samen leerlingen inspireren, werkdruk 
verlagen en werkgeluk verhogen!
Word jij Onderwijsambassadeur? 
www.onderwijsambassadeurs.nl

Doe
mee!

www.onderwijsambassadeurs.nl


