
Vacature
Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit

De functie in het kort

Competenties en vaardigheden

32 uur (0,8 fte). Ingangsdatum: aanvang schooljaar 2022-2023

Wat vragen wij?
Een deskundige onderwijsprofessional die beschikt over academisch 
werk- en denkniveau. Naast inhoudelijke kennis en ervaring heb je  
oog voor het proces, de inhoud en relaties.

Enthousiast geworden?!

Onze Wijs biedt:
een organisatie in ontwikkeling met veel ruimte voor professionele inbreng; 
individuele ontwikkelingsmogelijkheden; 
enthousiaste en professionele collega’s; 
salaris volgens CAO PO en in overeenstemming met de zwaarte van de  
functie (schaal 11).

Vind jij  de kwaliteit vanhet onderwijs belangrijk?  Dan hebben wijeen leuke
functie!

Als medewerker Onderwijs en Kwaliteit hou je je bezig met de ontwikkeling van ons 
onderwijsbeleid en de kwaliteit daarvan. Je signaleert trends en belangrijke 
ontwikkelingen, je verzamelt, versterkt en analyseert de informatie en adviseert het 
bestuur. Je monitort de kwaliteit van de scholen en werkt samen met hen aan de 
verbetering. Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor het 
onderwijskwaliteitsbeleid. Je bent een sparringpartner van het bestuur, de 
directeuren en intern begeleiders. Je ziet ontwikkelkansen op het gebied van 
onderwijsinhoud en kwaliteit en adviseert hierover.  

De perfecte kandidaat: 

• heeft ervaring in het onderwijs, bij voorkeur in het basisonderwijs;
• kent het onderwijsproces van binnen en buiten;
• heeft een duidelijke visie op de onderwijskwaliteit en weet die uit te dragen.
• heeft kennis van de kwaliteitseisen en kwaliteitszorgsysteem van het onderwijs. Je bent

bekend met het onderzoekskader en de werkwijze van de Inspectie;
• kan onderwijsresultaten zowel op bestuurlijk- als op schoolniveau analyseren;
• kan een helder advies uitbrengen en is geïnteresseerd in het onderwijs;
• Is sterk in samenwerking en je beschikt over goede coaching- en adviesvaardigheden;
• Is communicatief sterk in woord en schrift;
• is enthousiast en heeft een proactieve houding.

Voor deze mooie functie zoeken wij een expert met pit!
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Mart Hagenaars  
(Beleidsmedewerker P&O) op telefoonnummer 0118-650232 (maandag t/m donderdag). Je 
schriftelijke reactie met curriculum vitae kan je per e-mail tot en met 25  juni 2022 richten 
aan René van der Waal (CvB), via personeelszaken@onzewijs.nl.  

De vacature wordt in- en extern tegelijk uitgezet.


