
 

Gezocht: eindredacteur voor Zone 

 
Heb jij een passie voor schrijven, affiniteit en  
ideeën over de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar  
en ben je bekend met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).  
Dan is dit misschien iets voor jou! 
 
We zijn op zoek naar een nieuwe eindredacteur vanuit een  
betaalde functie:  

 
Over tijdschrift Zone… 

Zone is een bron van informatie en inspiratie over spelend en onderzoekend leren 
voor (aankomende) professionals in het primair onderwijs en de kinderopvang.  
Het is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, pedagogisch medewerkers 
en pabo-studenten. Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar met een oplage van 
2000 exemplaren.  
De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en wordt vormgegeven door 
vrijwillige enthousiaste medewerkers die verschillende werkvelden van 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs vertegenwoordigen (theorie en onderzoek; 
onderwijsbegeleiding en opleidingsonderwijs; en praktijk primair en speciaal 
onderwijs). Ook werken wij samen met een Adviesraad, die ons twee keer per     

    jaar inspireert en verbindt aan nieuwe praktijken.  
 

 
Wat doet de eindredacteur van Zone:  

 Deelnemen aan vergaderingen van de redactie en Adviesraad; 
(6 keer per jaar op vrijdagochtend van 09:30-12:00, de Adviesraad vindt plaats op twee zaterdagen per jaar).  

 Redigeren van stukken van andere redactieleden en externe auteurs; 

 Meewerken aan het schrijven van artikelen; 

 Contact onderhouden met onze uitgever Koninklijke Van Gorcum B.V.; 
 Voert administratieve taken uit; 
 Ondersteunen en contact onderhouden met de hoofdredacteur. 

 
Wie zoeken we? 

 Iemand met een goede schrijfvaardigheid; 
 Je bent in staat om snel te schakelen en met deadlines te werken; 
 Iemand die kritisch is en op een vriendelijke manier (externe en 

vrijwillige) auteurs weet aan de sporen en begeleiden;  
 Je bent bereid om ongeveer 8 uur per week te besteden aan deze 

functie  
(vrijdag voorkeursdag, gezien de redactievergaderingen op deze dagen zijn); 

 Deze functie enkele jaren te vervullen. 

Mail naar redactie@tijdschriftzone.nl indien je interesse hebt! 
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