Onze organisatie, Stichting RK Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens, behoort tot een van
de grotere stichtingen voor primair onderwijs in de gemeente Utrecht. Onze ambitieuze en
dynamische organisatie bestaat uit 5 basisscholen, die op verschillende locaties onderwijs biedt aan
meer dan 3200 leerlingen.
Onze basisscholen zijn allemaal in ontwikkeling tot High Performance Schools (HPS). Ook
ontwikkelen wij ons tot een High Performance Organisatie (HPO). Wij investeren flink in de verdere
professionalisering van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en bestuur.
Vanwege de verdere groei en ontwikkeling van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar een
krachtige, ondernemende en dienstverlenende
Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit

Jouw werkzaamheden
 Je verricht onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit en het
gevoerde beleid.
 Je zorgt voor afstemming van het onderwijskwaliteitsbeleid op het primaire proces.
 Je ontwikkelt en onderhoudt een systeem voor kwaliteitszorg en verantwoording op
stichtingsniveau.
 Ontwikkelen, implementeren en bewaken van beleid.
 Je adviseert de schooldirecties en het College van Bestuur bij de verdere vormgeving en
uitvoering van beleid.
 Je zal deelnemen aan interne en externe tactische overleggen over kwaliteitszorg en
onderwijsvernieuwing.
 Je zal een (meerjaren)planning en een begroting opstellen voor het domein
onderwijskwaliteit.
 Je begeleidt schooldirecties inhoudelijk bij onderwijskundige projecten en/of vraagstukken.
 Je zal leidinggeven aan bovenschoolse onderwijsinhoudelijke projecten, werkgroepen of
leerkringen
 Het voorbereiden van het bezoek van de Onderwijsinspectie.
Jouw kennis en ervaring
 Je hebt minimaal HBO+ werk- en/of denkniveau, bijvoorbeeld onderwijskunde of
kwaliteitsmanagement
 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 Je hebt aantoonbare kennis, ervaring en/of affiniteit met het (primair) onderwijs
 Je bent geïnteresseerd in en/of hebt affiniteit met beleids- en bestuurszaken

Jouw persoonlijkheid
 Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 Je bent oplossingsgericht
 Je hebt analytisch vermogen
 Je hebt een dienstverlenende instelling
 Je bent assertief
 Je bent organisatiesensitief en discreet
 Je bent kritisch·
Ons aanbod
 Een werkweek van 40 uur
 Een tijdelijk contract van 6 tot 12 maanden
 Na het tijdelijke contract een contract voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid
 Ruime studiefaciliteiten
 Een gezellige werkplek met ambitieuze collega’s op ons kantoor in Utrecht
Ben jij de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit van onze organisatie?
Reageer dan direct op deze uitdagende functie! Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV
voor 11 november 2020.
Contactpersoon van Stichting RK Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens voor deze vacature
is Dennis Kasper, HRM-adviseur (interim). Hij is bereikbaar via: hrm@rksvdmh.nl en 06 – 8200 1101.

