Adviseur onderwijs en kwaliteit (0,5/0,6 fte)
Heb je affiniteit met kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs, ben je analytisch en een stevige
gesprekspartner, dan komen wij graag met jou in contact!
Wie zijn wij?
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) bestaat uit 6 scholen verspreid over het land en
biedt leerlingen gymnasiaal onderwijs.
De scholen worden vanuit het bestuursbureau, gevestigd in Haarlem, ondersteund op verschillende
beleidsterreinen zoals financiën, juridische zaken en HRM. Ter uitbreiding van het bestuursbureau
zijn wij op zoek naar een Adviseur onderwijs en kwaliteit die het als een uitdaging ziet om de
kwaliteitscultuur binnen de stichting verder te professionaliseren.
Wat maakt deze functie interessant?
In deze functie breng je de kwaliteit van het onderwijs in kaart en kun je door middel van jouw
analyses en adviezen het onderwijs daadwerkelijk verbeteren. Daarnaast betreft het een nieuwe rol
binnen de stichting. Je hebt daarom alle vrijheid om deze functie te positioneren en verder door te
ontwikkelen. Jouw proactieve rol en kritische blik zijn meer dan welkom.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je adviseert het bestuur over onderwijskwaliteit en geeft uitvoering aan het kwaliteitsbeleid;
Je verzamelt en analyseert onderwijsdata en doet voorstellen ter verbetering;
Je ontwikkelt een kwaliteitscyclus en draagt zorg voor de implementatie hiervan;
Je stelt de kwaliteitsjaarkalender samen en bewaakt hiervan de voortgang;
Je voert kwaliteitsonderzoeken uit en levert procesondersteuning bij inspectiebezoeken;
Je initieert projecten en neemt hierin de rol van projectleider;
Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en weet deze te vertalen naar de
praktijk.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;
Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van kwaliteitszorg in het
(voortgezet) onderwijs.
Kennis van wet- en regelgeving in het voortgezet onderwijs en het onderzoekskader van de
onderwijsinspectie is een pre.
Je beschikt over analytische vaardigheden en kunt dit vertalen naar praktische adviezen.
Zelfstandigheid, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen zijn kenmerkend voor jou.
Je bent een stevige gesprekspartner die verbindt en streeft naar continue verbetering.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan waar ruimte is voor initiatieven.
Een contract van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Het bruto salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.301,00 op
fulltime basis (schaal 10).
Verder bieden wij een eindejaarsuitkering van 8% en een ruime vakantieregeling van circa 11
weken.
Een laptop en telefoon
Gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao VO.
Solliciteren?
Word je enthousiast van de functie en sluit het profiel aan, solliciteer dan door jouw CV en
motivatiebrief uiterlijk 26 oktober in te sturen naar l.duineveld@oszg.nl.
Mocht je vragen hebben over de vacature, neem dan contact op met Linda Duineveld (HRM) via (06)
31 66 01 40.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

