
DRS Magazine zoekt per 1 januari 2021 een nieuwe: 

 

Hoofdredacteur | ca. 40 uur per maand 
of een duo van hoofdredacteuren 

 

DRS Magazine is hét onderwijsblad van en voor de christelijke scholen op 
reformatorische grondslag. Het blad dat nu 10x per jaar uitkomt, wil bezinning en 
inspiratie bieden aan het onderwijsveld, actuele ontwikkelingen een plaats geven en 
liefde voor het leraarsvak bevorderen. Als hoofdredacteur ben je het gezicht van 
DRS Magazine. Samen met de redactie wordt de koers uitgezet. Het betreft een 
parttime functie. Gemiddeld besteedt de hoofdredacteur 40 uur per maand aan DRS.  
De hoofdredacteur ontvangt een vaste vergoeding per nummer, er is geen sprake 
van een dienstverband.  

 

De hoofdredacteur of hoofdredactie: 
• Is belijdend lid van één van de reformatorische kerken en stemt in leer en leven in met de 

grondslag van het reformatorisch onderwijs 
• Is hartelijk betrokken op de praktijk en ontwikkeling van reformatorisch onderwijs en weet dit 

gemotiveerd voor het voetlicht te brengen  
• Weet verbinding te leggen tussen de grondslag van het reformatorisch onderwijs en de 

schoolpraktijk 
• Dient helder zicht te hebben op de belangrijkste ontwikkelingen rond en in het onderwijs, zowel op 

het vlak van bestuur en toezicht als op onderwijsinhoudelijk gebied, 
• Dient een visie te hebben welke positie DRS Magazine moet hebben binnen het onderwijs en kan 

een bijdrage leveren aan de verder ontwikkeling hiervan, 
• Ontwikkelt ideeën, samen met de redactie voor DRS Magazine: bedenkt onderwerpen voor 

artikelen die goed aansluiten bij de doelgroep, 
• Stuurt de redactie aan. Motiveert en inspireert redacteuren door het aandragen van suggesties en 

het geven van feedback op hun redactionele werk, 
• Levert redactionele bijdrages aan DRS Magazine. De hoofredacteur (-redactie) schrijft iedere 

maand een hoofdredactioneel en regelmatig ook artikelen, 
• Is gesprekspartner van het bestuur, maar journalistiek onafhankelijk. 

In nader overleg zal invulling gegeven worden aan het toedelen van verantwoordelijkheden rond de 
exploitatie van DRS Magazine. 

 

Competenties: 
1.  Beschikken over een goed taalgevoel en journalistieke vaardigheden en ervaring 

2.  Creatief, innovatief en ondernemend zijn 

3.  Leiding kunnen geven aan redacteuren 

4.  Stressbestendig en accuraat zijn 

5.  Een brede interesse en ontwikkeling hebben 

 



Interesse? 
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met de huidige hoofdredacteur Kees de 
Groot, 06-53 63 81 29. Solliciteren kan D.V. tot zaterdag 10 oktober 2020. Stuur een e-mail met je cv 
naar de secretaris van het DRS-bestuur, Jan Kloosterman, jkloosterman@rmu.nu. 

De sollicitatiegesprekken zullen D.V. plaatsvinden op woensdag 14 en vrijdag 16 oktober 2020. 

 

DRS Magazine is een uitgave van Driestar Educatief, RMU en VGS. Zij zijn vertegenwoordigd in een 
bestuur en dragen de eindverantwoordelijkheid voor DRS. Het bestuur vergadert vier á vijf keer per 
jaar samen met de hoofdredacteur. Zie ook www.drs-magazine.nl. 
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