Praktijkonderwijs Accent Nijkerk en het PRO33college in Amersfoort zijn op zoek naar een
kwaliteits- en beleidsmedewerker voor 0,40 fte
(Accent Nijkerk 0,20 fte en het PRO33college 0,20 fte)

Wie zijn wij?
Accent Nijkerk en het PRO33college zijn dynamische en innovatieve scholen voor
praktijkonderwijs met de ambitie om ’meer dan het gewone’ te bieden voor onze leerlingen!
Als gevolg van vertrek van de huidige medewerker zoeken wij z.s.m. een enthousiaste
kwaliteits- en beleidsmedewerker die een bijdrage wil leveren aan het proces van
kwaliteitsverbetering en schoolontwikkeling.
De scholen zijn organisaties waar leerlingen geen onderwijs volgen, maar het onderwijs de
leerling volgt. Vanuit de protestants christelijke identiteit komt de inspiratie en bezieling
voort, die in het onderwijs en de ondersteuning wordt vormgegeven.
In de afgelopen jaren is een solide basis gelegd voor de kwaliteitszorg.
Er is een praktisch en actueel schoolplan, jaarplan en beleidsplan kwaliteit. De kwaliteitszorg
heeft een duidelijke en concrete plaats in de schoolontwikkeling.
Meer informatie over de scholen vind je op www.accentnijkerk.nl en www.PRO33college.nl
De belangrijkste taken van een kwaliteits- en beleidsmedewerker zijn:
• Je hebt een informerende, adviserende en ondersteunende rol in de voorbereiding en
uitvoering van het kwaliteitsbeleid op de scholen
• Het ondersteunen van de vestigings- en locatiedirectie op kwaliteit- en beleidsterrein
• Je beheert en voert het kwaliteitsbeleid uit
• Je bent belast met de uitvoering van, analyseert en adviseert over het vervolg van
tevredenheidsonderzoeken (ProZo!) uit
• Je biedt ondersteuning bij diverse onderzoeken
• Het monitoren en begeleiden van ontwikkelagenda’s
• Het opstellen jaarplannen en jaarverslagen
• Het opzetten en uitvoeren evaluaties
• Scholen op de kaart en Managementvensters
• Je verzorgt documentatie en verslaggeving voor de onderwijsinspectie
• Het up tot date houden van ‘Scholen op de kaart’
• Gevraagd en ongevraagd advies geven
Wie zoeken wij?
• Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt een afgeronde
opleiding HBO in de richting kwaliteitsmanagement, onderwijskunde of soortgelijk
• Je hebt inzicht in de algemene gang van zaken in het onderwijs
• Ervaring in het onderwijs is een pré
• Je hebt kennis van (beleids)ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van
kwaliteitszorg en van de relaties daarmee met andere beleidsterreinen
• Je kunt rapporten opstellen en beleidsnota’s schrijven
• Je beschikt over adviesvaardigheid op het gebied van kwaliteitszorg
• Je kunt analyses maken

•
•

Je bent competent in het samenwerken met collega’s; optimistisch, oplossingsgericht,
verbindend
Je bent vaardig in het helpen opstellen van systemen voor kwaliteitszorg

Wat bieden wij?
• Een uitdagende functie waar ruimte is voor eigen initiatief
• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen
• Een prettige werksfeer in een collegiaal team van professionals
• Het betreft een schaal 10 functie. Inschaling is afhankelijk van je huidige inschaling en
relevante werkervaring
• De functie is een tijdelijke benoeming voor een jaar, met uitzicht op verlenging bij
goed functioneren
• Op deze functie is de CAO-VO van toepassing
Meer informatie en solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. drs. J.T. van Heerikhuize,
vestigingsdirecteur, 06 22 39 61 48 of 033 24 588 19. Je motivatiebrief en CV ontvangen wij
graag voor 1 oktober 2018 via vacature@accentnijkerk.nl t.a.v. dhr. drs. J.T. van Heerikhuize.

