Voor Volgens Bartjens zijn we op zoek naar
een nieuwe hoofdredacteur en
eindredacteur. Tot op heden waren deze 2
functies verenigd in 1 persoon. Dit blijft nog
altijd mogelijk, maar we creëren nu ook
expliciet de mogelijkheid om apart te
solliciteren op één van deze twee functies.
De omvang van de 2 functies samen
bedraagt 0,25 fte. Werken op basis van
detachering is mogelijk.
Hoofdredacteur
Als hoofdredacteur:
• zorg je dat het blad Volgens Bartjens 5 x
per jaar verschijnt;
• waarborg je de inhoudelijke kwaliteit en
samenhang van het blad;
• onderhoud je contacten;
• zorg je dat goede kopij wordt geleverd;
• zorg je dat de teksten redactioneel
worden bewerkt zonder afbreuk te doen
aan de inhoud;
• werk je samen met de vormgever,
fotografen, redacteuren en vaste
medeschrijvers van de rubrieken.
We zoeken een hoofdredacteur die:
• kennis en affiniteit heeft met rekenwiskundeonderwijs op de basisschool;
• makkelijk en toegankelijk schrijft;
• nieuwsgierig is naar ontwikkelingen, deze
volgt en verwerkt in het blad;
• enthousiast is en dat uitstraalt bij de
benadering van externe auteurs;

• open staat voor vernieuwing en
•

ontwikkelingen;
goed kan samenwerken met de
eindredacteur, uitgever en het NVORWObestuur.

Eindredacteur
Als eindredacteur zorg je voor
• de laatste afronding voordat het blad naar
de drukker gaat;
• het in de gaten houden van de planning
en het aansturen van de planning;
• de eindredactie, het laatste redigeren van
de teksten.
We vinden een eindredacteur een aanvulling
omdat die:
• overzicht heeft en houdt op het
organisatorische proces;
• een stevige aansturing laat zien;
• zorg draagt voor een goede afronding en
samenwerking met alle partijen.
Meer weten of direct solliciteren?
Voor meer informatie over de functie(s) kun
je contact opnemen met NVORWOvoorzitter Jenneken van der Mark
(voorzitter@nvorwo.nl) of secretaris Michiel
Veldhuis (secretaris@nvorwo.nl).
We zien je sollicitatie graag tegemoet voor
15 augustus 2020. In september vinden de
sollicitatiegesprekken plaats. Bij het maken
van het laatste nummer in het najaar kan dan
al meegedraaid worden met de huidige
hoofdredacteur, om vervolgens vanaf 1
januari 2021 zelf aan de slag te gaan.

