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For a Healthy, Christ-Centred and Self-sustainable Community 
 

 

 

ESPANOR is founded in 2004 and based in Milange, Neighbourhood Eduardo Mondlane II, Milange District, Zambezi 

Province – Mozambique. Phone: (+258) 862 353 779; 842 154 711. Email: espanor.milange@gmail.com. 

 

Organisatie  

 

ESPANOR is de partnerorganisatie van de stichting KIMON in Mozambique. ESPANOR is een christelijke organisatie 

voor integrale ontwikkeling. De organisatie is opgericht in 2004 door Mozambikanen voor Mozambikanen. De naam 

ESPANOR is een afkorting van de woorden: ‘Esperança Para Novo Rebento’ en betekent ‘Verwachting van Nieuwe 

Bloei’. Zoals geschreven staat in Job 14 vers 7: “Voor een boom is er altijd hoop, zelfs als hij afgehouwen wordt, zal 

hij weer ontkiemen”. Op dezelfde manier heeft ESPANOR hoop voor het land Mozambique. Ondanks de 

sociaaleconomische en geestelijke noden, is er verwachting van nieuwe bloei.  

 

Onze visie 

 Het ontwikkelen van een gezonde, Christus-gerichte en zelfredzame gemeenschap 

 

Onze missie 

 Het aanbieden van integraal, excellent, toegankelijk en zelfredzaam onderwijs 

 

Onze waarden 

 Integraal, ethisch, excellent, integer en gelijkwaardig 

 

Onze activiteiten 

Het aanbieden en promoten van: 

1. Kleuterschool & basisonderwijs (Novo Rebento) 

2. Technisch onderwijs & vakgerichte training (SOPHIA) 

3. Rurale gebiedsontwikkeling & mobilisatie van kerk  

4. Sociale assistentie & zorgverlening 
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Achtergrond 

 

ESPANOR is op zoek naar een onderwijsdeskundige (pedagoog) die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling 

van haar kleuterschool en basisonderwijs programma. In 2012 is ESPANOR gestart met het aanbieden van 

kleuteronderwijs vanuit haar eigen centrum. Van 2013 tot op heden zijn er vervolgens 6 dependances opgezet in 

samenwerking met de lokale kerk en 3 dependances in samenwerking met het ministerie van onderwijs. Deze 

bevinden zich in Milange en Molumbo district (in een straal van 100 km vanaf ESPANOR’s centrum). In 2014 is 

ESPANOR – in samenwerking met het ministerie van onderwijs – gestart met het aanbieden van basisonderwijs 

vanuit haar eigen centrum. Tot op heden wordt tot klas 5 aangeboden. Momenteel volgen ongeveer 600 kinderen 

kleuteronderwijs en 240 kinderen basisonderwijs. 

 

In de komende 4 jaren wil ESPANOR haar kleuterschool en basisonderwijs programma verder ontwikkelen en 

uitbreiden door: 

 De uitbreiding van haar eigen kleuterschool (Novo Rebento) 

 Het openen van nieuwe kleuterschool dependances (in samenwerking met het ministerie van onderwijs) 

 De uitbreiding van haar eigen basisschool (Novo Rebento) tot groep 7 

 Het promoten van basisscholen die ingebed zijn in de lokale gemeenschap 

 Het monitoren, begeleiden en aanbieden van permanente educatie aan onderwijzers 

 Het uitwerken en promoten van christelijke literatuur op openbare scholen 

 Het opzetten van een instituut voor pedagogische training (opleiden van onderwijzers) 

 

Functie 

 

Titel 

 Onderwijsdeskundige (pedagoog)  

 

Doelstelling 

 Het aanbieden van pedagogische kennis en ervaring met als doel het verder ontwikkelen van ESPANOR’s 

interventie in het kleuter- en basisonderwijs in Mozambique 

 

Taken 

 Het monitoren en begeleiden van de kleuter- en basisonderwijs activiteiten van ESPANOR’s eigen centrum 

(Novo Rebento), alsook de dependances en scholen van de lokale gemeenschap 

 Het aanbieden van permanente educatie aan kleuter- en basisonderwijs leerkrachten, inclusief de 

individuele en groep coaching en het aanbieden van didactische training 
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 Het uitwerken en promoten van christelijke literatuur ten behoeve van openbare scholen om daarmee de 

leesvaardigheid te bevorderen en christelijke waarden te promoten 

 Het bijdragen aan de ontwikkeling en het implementeren van het curriculum voor het op te zetten instituut 

voor pedagogische training (opleiden van onderwijzers) 

 Het adviseren van het management in het verder ontwikkelen van ESPANOR’s interventie in kleuter- en 

basisonderwijs in Mozambique 

 Het uitvoeren van andere activiteiten die bijdragen aan de realisatie van ESPANOR’s plannen voor kleuter- 

en basisonderwijs (zoals hierboven omschreven) 

 

Periode 

 De functie is voor een periode van 4 jaar (2019 – 2022) 

 De functie kan verlengd worden met wederzijdse instemming van alle betrokkenen 

 

Positie  

 De onderwijsdeskundige maakt onderdeel uit van het kleuterschool en basisonderwijs programma en 

werkt nauw samen met de medewerkers van deze afdeling alsook met de algemeen directeur  

 De onderwijsdeskundige heeft primair een coachende en adviserende rol en streeft er als zodanig naar 

om bij te dragen aan de capaciteit van de lokale medewerkers 

 

 

 

Algemene 
Vergadering

Bestuur

Algemeen 
Directeur (MT)

Kleuterschool & 
Basisonderwijs (NR)

Onderwijsdeskundige

Tecnisch onderwijs 
(SOPHIA)

Gebiedsontwikkeling & 
Mobilisatie

Sociale Assistentie & 
Zorgverlening

Fiscaal Comité
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Profiel 

 

Identiteit 

 Je bent een overtuigd Christen en leeft vanuit Gods genade en liefde 

 Je hebt de wens om je geloof met anderen te delen in woord en in daad 

 Je maakt deel uit van een Bijbelgetrouwe christelijke gemeente 

 Je stemt in met de uitgangspunten van de organisatie ESPANOR 

 

Opleiding 

 Je bent in het bezit van een pedagogisch HBO-diploma (vereist) 

 Je hebt ervaring met kinderwerk (gewenst) 

 

Vaardigheden en ervaring 

 Je hebt kennis van en ervaring met het lesgeven van kinderen  

 Je beschikt over goed didactische vaardigheden en hebt ervaring met het trainen van volwassenen 

 Je hebt goede schriftelijke vaardigheden, bijvoorbeeld voor het uitwerken van een curriculum 

 Je kan beleidsmatig werken en als zodanig beleidsmatige aanbevelingen doen 

 Je beheerst de Portugese taal of bent bereidt om deze te leren 

 Je hebt affiniteit (en bij voorkeur ervaring) met werk in het buitenland 

 

Kwaliteiten 

 Je hebt passie voor kleuter- en basisonderwijs 

 Je bent flexibel, maar tegelijkertijd gestructureerd en doelgericht 

 Je hebt een open houding t.o.v. andere culturen en opvattingen 

 Je werkt zelfstandig en neemt initiatief in werk en privé leven 

 Je hebt een dienende houding in de samenwerking met anderen 

 Je bent gedreven, positief ingesteld, toegewijd en enthousiast 
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Werkomstandigheden 

 

Als kleinschalige lokale organisatie, die afhankelijk is van lokale inkomsten en giften van derden, is ESPANOR niet in 

staat om een financiële vergoeding te verstrekken aan de onderwijsdeskundige. Als zodanig is de functie op 

missionaire basis, conform de uitzendvoorwaarden van de stichting KIMON, waarbij de verantwoordelijkheden als 

volgt worden verdeeld. 

 

Onze verantwoordelijkheden: 

 ESPANOR biedt een contract aan van 4 jaar 

 ESPANOR maakt je onderdeel van een gemotiveerd team van lokale medewerkers 

 ESPANOR faciliteert alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag van een werkvergunning 

 ESPANOR verstrekt begeleiding wat betreft de functie, de cultuur en de woon-/werkomgeving 

 ESPANOR faciliteert bij de identificatie van geschikte huisvesting 

 ESPANOR verleent assistentie in crisissituaties voor zover dat mogelijk is 

 

Jouw verantwoordelijkheden: 

 Je werft fondsen voor kosten van reizen, wonen, werken en leven 

 Je ontvangt ondersteuning van je lokale kerk en achterban 

 Je maakt een jaarlijks bedieningsplan in overeenstemming met de functieomschrijving 

 Je maakt jezelf fulltime beschikbaar voor de functie 

 

Informatie 

 

Wil je meer informatie? Kijk op de website www.novorebento.nl of www.kimon.nl of neem contact op met de 

consultant: Wiebe van Horssen (wiebe@novorebento.nl)  

 

Wil je solliciteren? Neem dan rechtstreeks contact op met de algemeen directeur van stichting KIMON: Richard 

Pannekoek (rpannekoek@kimon.nl)  

http://www.novorebento.nl/
http://www.kimon.nl/
mailto:wiebe@novorebento.nl
mailto:rpannekoek@kimon.nl

