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Stichting Epos Onderwijs Rotterdam zoekt stagiair/student voor het ontwikkelen van 

innovatieve toets methodes 

 

Wie zijn wij?  

Stichting Epos Onderwijs Rotterdam is in veel opzichten een unieke organisatie die te vinden is in hartje 

Zuidwijk (Rotterdam). De stichting heeft op dit moment één school: Het Epos. Het Epos heeft sinds 

april 2020 haar deuren geopend en is als organisatie nog volop in ontwikkeling. Inmiddels verzorgen 

wij onderwijs aan groep 1 en 2, en de komende jaren bouwen wij verder uit met 1 nieuwe groep per 

jaar. Wij geloven dat alle kinderen het best mogelijke onderwijs verdienen om hun maximale 

potentieel te bereiken. Wij hebben de ambitie om bij de beste scholen van Rotterdam te horen. Het 

Epos is een particuliere school en toegankelijk voor kinderen uit de wijk. Bij ons betalen ouders niet 

meer schoolgeld dan binnen het reguliere onderwijs. De basisschool is een initiatief van Stichting De 

Verre Bergen (SDVB), een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het verbeteren en 

versterken van Rotterdam middels maatschappelijke programma’s. SDVB blijft Het Epos langdurig 

ondersteunen en bekostigen.  

 

Op Het Epos hebben we het onderwijs ingericht op basis van wat volgens onderzoek écht werkt. Het 

Epos is verder net wat anders ingericht dan gebruikelijk is op een basisschool. Zo werken er op Het 

Epos ook andere functies dan je misschien gewend bent: we werken met een onderwijskundig leider, 

data-specialist, ouderconsulent en een coördinator zorg en welzijn. Wil je meer weten over Het Epos? 

Kijk dan op www.het-epos.nl. 

 

Op Het Epos speelt data een belangrijke rol. Wij geloven dat we met behulp van data objectiever en 

specifieker kunnen sturen. We maken de groei van leerlingen zichtbaar op een vernieuwende manier 

met een frequente cyclus. Zo weten we altijd waar de leerling staat. Op Het Epos willen we een 

innovatieve manier van toetsen ontwikkelen, die kan helpen bij het vroegtijdig ontdekken van 

stagnatie in groei. Zodoende kan het onderwijsteam tijdig bijsturen in de ontwikkeling van het kind. 

 

Wat ga je doen? 

Je gaat samen met een ervaren dataspecialist/onderzoeker aan de slag om een innovatieve manier 

van toetsen te ontwikkelen. Je zult hiervoor gesprekken voeren met het onderwijsteam over hun 

http://www.het-epos.nl/
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wensen en ideeën. Je gaat op onderzoek naar de beschikbare toetsen op de markt en hoe deze op Het 

Epos ingezet zouden kunnen worden. Je ontwikkelt samen met de data-specialist een plan om toetsen 

op een innovatieve manier in te zetten vanaf groep 3. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een gedreven stagiair of een student met een tussenjaar die het een uitdaging 

vindt om bij te dragen aan de innovatie van het onderwijs op onze school. Je kunt starten tussen 1 

januari en eind februari. We zoeken hierbij iemand die 3-6 maanden beschikbaar is. We zoeken 

iemand met de volgende kwaliteiten: 

 Ervaring of bekendheid met het ontwikkelen van toetsen/testen 

 Interesse in het onderwijsveld en innovaties daarbinnen 

 Je vindt het leuk om theoretisch onderzoek te doen 

 Je studeert onderwijswetenschappen, onderwijskunde, psychologie of andere relevante 

opleiding. 

 Je bent enthousiast, nieuwsgierig en een doorzetter 

 

 Wat bieden wij? 

Wij bieden de unieke mogelijkheid om met ons te bouwen aan een geheel nieuwe en bijzondere 

school. Goede begeleiding en samenwerking met een leuk, warm, kritisch en gedreven team. Je krijgt 

een eigen werkplek op school en ontvangt een stagevergoeding en reiskostenvergoeding. 

 

Interesse? 

Herken je jezelf in deze vacature en wil je graag met ons team werken aan beter onderwijs? Reageer 

dan uiterlijk 24 december 2021 door je CV en een motivatiebrief te sturen naar 

sollicitatie@eposonderwijs.nl. Geef hierbij aan hoeveel dagen per week je beschikbaar kunt zijn.  

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Christel Hoeve via 010-7402400 of 

sollicitatie@eposonderwijs.nl.  
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