
De Vereniging van vrijescholen (verder: de Vereniging) is de landelijke 
belangenorganisatie van vrijescholen in Nederland en vertegenwoordigt hen in 

de onderwijssector en de politiek. Daarnaast werkt de Vereniging aan de 
uitvoering van haar meerjarenvisie 'Ogen op de sterren, voeten op de grond'.

 
 
Wat ga je doen en wat verwachten wij van je?

De kerntaak is het zorgen voor een goede positionering van de Vereniging.
Je ontwikkelt en coördineert de communicatiestrategie bij de meerjarenvisie.
Je hebt ervaring met marketing/communicatie en met het organiseren van (grote 
en kleine) evenementen.
Je verzorgt als adviseur onze campagnes, sociale media en website, genereert 
media-aandacht, volgt pers en publicaties, en organiseert (de pr voor) landelijke 
bijeenkomsten.
Je werkt projectmatig en zorgvuldig, je werkt goed samen en stelt prioriteiten.
Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Bij voorkeur communicatie, 
journalistiek of vergelijkbaar.
Je bent maatschappelijk betrokken en in staat het gedachtengoed van de 
vrijeschool voor een breed publiek uit te dragen.
Je hebt affiniteit met het vrijeschoolonderwijs.

 
 
Wat bieden we?
Een klein, ambitieus en gezellig team met een open en professionele cultuur dat 
samenwerkt met het bestuur. Dit bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier 
vertegenwoordigers uit de vrijescholen. Salariëring is conform schaal 9 of 10 van de 
cao vo, afhankelijk van ervaring.
 
Wij ontvangen je motivatiebrief en cv bij voorkeur digitaal voor 1 september 2022 via 
vereniging@vrijescholen.nl. Meer informatie vind je op onze website. Je kunt ook 
contact opnemen met Maaike van Gelder (maaikevangelder@vrijescholen.nl en 
0343-536060).

 
 

De grondlegger van vrijescholen, Rudolf Steiner, maakte zich sterk voor sociale vernieuwing. De 
Vereniging zet zich in voor het toegankelijk maken van vrijeschoolonderwijs en voor gelijke kansen 

voor iedereen. Ongeacht leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, sociaal-economische 
achtergrond, afkomst, gender en seksuele geaardheid (LHBTQI+), levensbeschouwing/religieuze 
overtuiging, culturele achtergrond, fysieke kenmerken en verstandelijke/lichamelijke beperkingen.

Vereniging van vrijescholen
www.vrijescholen.nl
vereniging@vrijescholen.nl
0343-536060

Voor ons Verenigingsbureau in Driebergen-Rijsenburg zoeken wij een 

veelzijdige communicatieadviseur 
(24 uur per week) 
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