
 

1 
 

Vacature Senior  Programma  Ontwikkelaar 
 

Wil jij het verschil maken op Rotterdam Zuid? Bij de Rekenfaculteit lever je een bijdrage aan het 
dichten van de prestatiekloof in het onderwijs door middel van een uniek rekenprogramma. Als 

organisatie zijn wij volop in ontwikkeling en als senior programma ontwikkelaar help jij ons om de 
organisatie verder door te ontwikkelen. Je werkt in een klein ontwikkelteam aan de ontwikkeling van 

o.a. lesmateriaal, methodiek en training. Kom jij ons team versterken? 
 
Als Senior Programma Ontwikkelaar bij de Rekenfaculteit: 

Samengevat heb je als senior programma ontwikkelaar een leidende rol in een klein ontwikkelteam 

dat op projectmatige basis werkt aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de Rekenfaculteit. Dit zijn 

met name projecten op het gebied van methodiek, trainings- en lesmateriaal ontwikkeling. Je stelt in 

afstemming met de educatief leider de projectplannen op, coördineert deze projecten en je werkt er 

zelf aan mee. Je stuurt daarbij op hoofdlijnen de planning, aanpak, te verwachten resultaten en 

begroting aan en coacht de junior programma ontwikkelaars. Je bewaakt de samenhang tussen de 

verschillende onderdelen van de inhoudelijke ontwikkeling. Je legt verantwoording af aan de directie.  

 

Belangrijke taken van een senior programma ontwikkelaar zijn onder andere:  

• Je ontwikkelt, implementeert, evalueert, stelt bij en bewaakt het curriculum van de 

Rekenfaculteit dat passend is bij de visie van de organisatie.  

• Je bent samen met de directie aanjager voor data-gestuurd werken binnen de Rekenfaculteit. 

Je geeft hier concrete invulling aan.  

• Je vervult de rol van opdrachtgever van inhoudelijke opdrachten aan externen op het gebied 

van methodiek-, training-, en lesmateriaalontwikkeling. 

• Je draagt zorg, mede met de directie, voor het creëren van draagvlak voor de inhoudelijke 

doorontwikkeling van het programma. Je betrekt op het juiste moment en op de juiste manier 

de juiste stakeholders in de projecten.  

• Je draagt, in samenwerking en afstemming met de stakeholders, zorg voor de juiste 

implementatie van de projecten. Je zorgt dat de uitvoering goed weet wat er van hen 

verwacht wordt en zorgt dat alle feedback en vragen worden verwerkt in het eindproduct.  

• Je rapporteert direct aan de educatief leider van de Rekenfaculteit en je bent onderdeel van 

het managementteam, waarin je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen 

van de organisatie.  

• Je vervult een coachende rol ten opzichte van de junior ontwikkelaars in het ontwikkelteam.  

• Je blijft  op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van rekenonderwijs en 

adviseert  hierin proactief de directie.  

 

Hoe kan een dag als Senior Programma Ontwikkelaar op de Rekenfaculteit eruit zien? 

 

9:00 Je start je dag met een vergadering met het ontwikkelteam. Je bespreekt welke taken de 

verschillende teamleden deze week op gaan pakken, update over de voortgang en blikt 

vooruit op komende deadlines.  

  

10.00 Vanochtend heb je tijd om te werken aan een van de projecten waar je mee bezig bent. Doel 

van dit project is om goed lesmateriaal te ontwikkelen voor de tutoren dat aansluit bij de 
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lesdoelen. Je belt ook even met een externe partij die een opdracht uitvoert als onderdeel van 

dit project om af te stemmen over de voortgang. 

 

12:30 Met de lunch praat je gezellig bij met je team.  

 

13:00  Vanmiddag heb je een implementatiesessie van een nieuwe tool binnen een van de teams. Je 

bespreekt met hen hoe het gebruik is bevallen in de eerste week en wat het heeft betekent 

voor hun dagelijkse praktijk. Je verzamelt feedback en vragen en werkt deze na de sessie direct 

uit.  

 

16:00 Tijdens het managementoverleg bespreek je de belangrijkste ontwikkelingen in de komende 

periode. Je geeft een update over de voortgang van de ontwikkeling van het lesmateriaal. 

Tutoren hebben aangegeven dat zij te weinig tijd hebben voor hun lesvoorbereiding. Jullie 

brainstormen over ideeën om het delen van lesmaterialen tussen tutoren onderling te 

vergemakkelijken. Jullie vertalen dit in concrete actiepunten en spreken af hier in het 

volgende overleg op terug te komen.  

 

Wie zoeken wij? 

De Rekenfaculteit staat altijd open voor iedereen, voor jong talent of juist zeer ervaren. Als onze 

nieuwe collega: 

● Beschik je over een relevant HBO- of WO diploma; 

● Heb je minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van projectmanagement;  

● Heb je bij voorkeur ervaring met (reken)onderwijsontwerp en heb je inhoudelijke kennis op 

dit gebied, en anders heb je affiniteit met dit onderwerp en ben je in staat om je snel nieuwe 

onderwerpen eigen te maken;  

● Werk je gestructureerd en georganiseerd, en ben je goed in staat om overzicht te houden over 

de verschillende projecten en hier een team in mee te nemen;  

● Ben je proactief en positief ingesteld, waarbij je op basis van een duidelijke visie richting geeft 

aan je werk en mensen hierin meeneemt;  

● Ben je communicatief vaardig en kan je goed contact onderhouden met de verschillende 

stakeholders, waaronder de dagelijkse uitvoering, directie en externe opdrachtnemers.   

● Ben je flexibel ingesteld, stressbestendig en je begrijpt dat werken in een nieuwe organisatie 

dynamisch is en vindt het leuk om hierin proactief te zijn; 

● Heb je een goed gevoel voor humor. 

 

Wie zijn wij? 

De Rekenfaculteit is een vernieuwend tutoring programma met de ambitie om een van de beste reken 

ondersteuningsprogramma’s van Nederland te zijn. We zorgen er voor dat leerlingen grote 

rekenachterstanden in korte tijd inhalen. Onze high dosage tutoring methodiek is ingericht op basis 

van wat volgens onderzoek en in de praktijk écht werkt. Bij de tutoring wordt maatwerk geleverd, 

lessen worden vormgegeven op basis van de individuele leerbehoefte van de leerlingen. De 

Rekenfaculteit is actief op 10 verschillende scholen in Rotterdam Zuid en groeit snel. Onze organisatie 

is volledig non-profit en wordt bekostigd door Stichting De Verre Bergen, een maatschappelijke 

stichting die zich inzet voor een beter Rotterdam.  
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Meer informatie over onze aanpak vind je op onze website en deze filmpjes: 

• https://rekenfaculteit.nl/  

• https://youtu.be/6OLk8k_3-Bk  

 

Wat bieden wij? 

 

Wij bieden je een leuke functie binnen een groeiende organisatie. Je komt te werken in een hecht 

team waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en ideeën en waar leren de kern van ons wezen is. Wij 

vinden goede arbeidsvoorwaarden belangrijk, waaronder: 

• Een bruto jaarsalaris bij fulltime dienstverband (40 uur) van € 37.500,- tot € 49.000 (excl. 

vakantiegeld en eindejaarsuitkering), afhankelijk van kennis en ervaring; 

• Een jaarcontract met zicht op een vast dienstverband bij goed functioneren; 

• 35 vakantiedagen per schooljaar binnen de schoolvakanties bij een fulltimedienstverband + 

feestdagen;  

• Mogelijkheden om je verder te professionaliseren door middel van opleiding en/of training; 

• Een vitaliteitsbudget en reiskostenvergoeding; 

• Een pensioenregeling middels een pensioenverzekering; 

• De beschikking over een zakelijke laptop en mobiele telefoon met abonnement; 

• Een leuk, warm, kritisch en gedreven team. 

 

Interesse? 

 

Herken je jezelf in de vacature en wil je graag onderdeel worden van ons team? Reageer dan uiterlijk 

27 november 2022 door je CV en een motivatiebrief te sturen naar personeel@rekenfaculteit.nl. Het 

sollicitatieproces bestaat uit twee rondes.  

 

Voor vragen kan je contact opnemen met zakelijk leider Sam Hartveld via personeel@rekenfaculteit.nl 

of 06 - 23 81 01 08. 
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