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Adviseur Onderwijs en Kwaliteit
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Afdeling Onderwijs en Kwaliteit
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07 februari 2019
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19.008

Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16.000 leerlingen. Een team van
professionals adviseert en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur. De afdeling Onderwijs en
Kwaliteit (O&K) maakt onderdeel uit van het ondersteuningsbureau en wordt aangestuurd door de manager
O&K. De afdeling ondersteunt en adviseert ten aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en
de kwaliteitszorg binnen Openbaar Onderwijs Groningen.
Mede afhankelijk van de ervaring en specialismen die de adviseur met zich meebrengt, wordt de taakverdeling in
het team verder uitgewerkt.
Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een energieke, enthousiaste en daadkrachtige adviseur O&K. De voorkeur gaat
uit naar een kandidaat met ervaring in het primair en/of voortgezet onderwijs.
Het betreft een tijdelijke vacature voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
De kandidaat met wie wij graag in gesprek gaan is een ervaren adviseur met een stevige persoonlijkheid. Je weet
op inspirerende wijze draagvlak en verbinding te creëren en bent op alle niveaus een goede gespreks- en
sparringpartner inzake onderwijsvraagstukken, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau.
Je bent innovatief, resultaatgericht en ondernemend en beschikt over uitstekende analytische en
communicatieve vaardigheden.
Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen en bewaken van de onderwijskwaliteit. Je draagt zorg voor de
ondersteuning en advisering van een specifieke groep scholen uit het primair en/of voortgezet onderwijs met
betrekking tot onderwijskundige thema’s en kwaliteitszorg. Je ondersteunt en adviseert het College van Bestuur
ten aanzien van onderwijskundige thema’s en kwaliteitszorg binnen de organisatie en in relatie tot externe
partijen. Ontwikkelingen die op dit moment volop de aandacht krijgen zijn onder andere gepersonaliseerd leren,
implementatie adaptieve kwaliteitssystemen en Passend Onderwijs.
Je opereert vanuit de kernwaarden van Openbaar Onderwijs Groningen: verbinden, betekenisvol en
ontwikkelingsgericht en je bent daarbij positief-kritisch, zelfbewust en reflectief op eigen handelen en dat van
anderen.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over een academische opleiding, bij voorkeur onderwijskunde;
beschikt over een aantal jaren ervaring als onderwijsadviseur;
vaardig is in het overzien, analyseren en adviseren van interventies aangaande het primaire
onderwijsproces;
beschikt over brede kennis van het onderwijsbeleid en de daarop van toepassing zijnde wet- en
regelgeving en de ontwikkeling op dat gebied;
beschikt over aantoonbare ervaring bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van grote beleidsprocessen en projecten in het onderwijs.
Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 11 van de CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 4.775,-- bij een volledige aanstelling.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en
krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met
elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’
Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen
ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! Je kunt je sollicitatie en cv richten aan: solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de
onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer 19.008.
Informatie
Informatie over de organisatie vind je op de website: www.o2g2.nl.
Meer informatie over deze vacature is in te winnen bij Joke Ploeger, Manager onderwijs & kwaliteit, via 0503210300 of Jasper ‘t Hart, Adviseur onderwijs en kwaliteit, via 06-47864589.
De sollicitatiegesprekken zijn ingepland op maandag 4 maart 2019.

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.

