STAFMEDEWERKER ONDERWIJSKWALITEIT voor 0,5 fte
Het Sticht zoekt een stafmedewerker onderwijskwaliteit. Vanuit het bestuursbureau in Zeist
onderhoudt deze stafmedewerker contact met de Intern Begeleiders en directies van de scholen en
adviseert het college van bestuur.
Het Sticht is een stichting voor primair onderwijs welke het bevoegd gezag omvat van acht
basisscholen met totaal 2200 leerlingen in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk
bij Duurstede.
De kernwaarden van Het Sticht zijn:
Professioneel – er is ruimte voor studie en opleiding
Humaan – Het Sticht wil een goede werkgever zijn met aandacht voor de persoon
Kwaliteitsgericht – verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van personeel staan voorop
Betrokken – in verbinding met de ouders/verzorgers is de kerntaak gericht op de ontwikkeling van de
leerlingen.
De werkzaamheden bestaan uit:
- Het ontwikkelen en adviseren van het college van bestuur en de directie op het terrein van
onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg;
- Opstellen bestuursrapportage met betrekking tot de onderwijsresultaten van de te onderscheiden
scholen en voorstellen doen ter verhoging van de onderwijskwaliteit n.a.v. deze bevindingen;
- Ondersteunen van de diverse processen, zoals:
 Ondersteunen van de kenniskring Onderwijskwaliteit;
 Begeleiden van het visitatie-systeem en de implementatie van opbrengstgericht passend
onderwijs;
 Adviseren en ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van beleid.
Jij hebt:
- brede kennis van het onderwijsveld en -beleid en van onderwijskundige ontwikkelingen;
- inzicht in relevante wet- en regelgeving binnen het betreffende primair onderwijs;
- vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en
rapportages en in het beoordelen van de daaruit voortvloeiende beleidsmatige consequenties;
- aantoonbare vaardigheden om IB-ers en directeuren te begeleiden en te ondersteunen;
- minimaal HBO+ niveau gericht op het thema “onderwijskunde”.
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Kees Timmers:
k.timmers@hetsticht.nl of bellen naar 030-6911099.
Je sollicitatie kan je sturen naar: info@hetsticht.nl met als uiterlijke datum 04-10-2018.
Interne kandidaten worden, indien zij voldoen aan de opleidingseisen, in ieder geval uitgenodigd
voor een gesprek.
De vacature is in eerste instantie een aanstelling voor maximaal 2 jaar, waarna een evaluatie volgt,
met kans op verlenging.

