Vacature
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Vacaturenummer: 17.108

Adviseur onderwijs & kwaliteit (0,8 – 1,0 fte)
Openbaar Onderwijs Groningen
Openbaar Onderwijs Groningen is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de gemeente
Groningen. Wij werken aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs op 18 basisscholen, 4 scholen voor
speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs. Wij zijn sterk in leren!
Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16000 leerlingen. Een
dynamische organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en grote zichtbaarheid.
Adviseur onderwijs & kwaliteit
De adviseur wordt onderdeel van het team onderwijs & kwaliteit. Dit team ondersteunt en adviseert ten
aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en de kwaliteitszorg binnen Openbaar
Onderwijs Groningen. Wij zoeken een adviseur met ervaring in en/of kennis van het primair onderwijs.
Wat zijn je werkzaamheden?
- Ontwikkelen en adviseren inzake onderwijsvraagstukken, zowel op schoolniveau als op
bovenschools niveau.
- Bevorderen en bewaken van de onderwijskwaliteit.
- Ondersteunen en adviseren van een specifieke groep scholen uit het primair onderwijs ten
aanzien van onderwijskundige thema’s en kwaliteitszorg.
- Ondersteunen en adviseren van het College van Bestuur ten aanzien van onderwijskundige
thema’s en kwaliteitszorg binnen de organisatie en in relatie tot externe
partijen/samenwerkingsverbanden.
Functie-eisen
- Academische opleiding, bij voorkeur onderwijskunde.
- Minimaal 5 jaar ervaring als onderwijsadviseur.
- Vaardigheid in het overzien, analyseren en adviseren van interventies aangaande het primaire
onderwijsproces.
- Brede kennis van het onderwijsbeleid en de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en
de ontwikkelingen op dat gebied.
- Aantoonbare ervaring bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van grote beleidsprocessen en
projecten in het onderwijs. Belangrijke aandachtsgebieden zijn Passend Onderwijs,
gepersonaliseerd leren en professionalisering.
Competenties
Wij zoeken een adviseur met een innovatieve, resultaatgerichte en ondernemende houding en
uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 11 van de CAO VO (maximaal €4639,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband).
Informatie en sollicitatie
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Emke van Hoogdalem, Manager onderwijs & kwaliteit via
06- 290 663 54. Je sollicitatie en CV kun je tot uiterlijk 20 december sturen aan solliciteren@o2g2.nl
o.v.v. het vacaturenummer en de functie waarnaar je solliciteert. De gesprekken vinden plaats in de
week van 8 januari.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne
kandidaten voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

