Interne en externe vacature
Stichting Openbaar primair Onderwijs Almelo
zoekt met ingang van 1 april 2021

Kwaliteitsmedewerker
Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Almelo verzorgt openbaar primair
onderwijs in de gemeente Almelo. OPOA
heeft 9 zelfstandige scholen.
In de OPOA organisatie levert iedereen
een bijdrage aan de totstandkoming van
de doelen van het strategisch beleidsplan.
De voorzitter College van Bestuur als
eindverantwoordelijke, de directeuren, de
medewerkers van het stafbureau, de
leerkrachten en het ondersteunend
personeel. Er zijn drie themabeleidsgroepen ingericht (onderwijs,
kwaliteit en personeel).
OPOA scholen willen de leerlingen helpen
de verbinding met de wereld aan te gaan
en op die manier in de wereld te komen.
Wij formuleren onze onderwijsdoelen
binnen drie domeinen: kwalificatie,
socialisatie en persoonsvorming. Deze
domeinen overlappen elkaar en zijn met
elkaar verbonden.
Het bestuur en de stafbureau
medewerkers verrichten dienstverlenende
werkzaamheden voor de scholen en de
stichting als geheel.
Vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd van onze
kwaliteitsmedewerker, zoeken wij een
nieuwe collega.
In de functie van kwaliteitsmedewerker
ben je mede verantwoordelijk voor het
(door-) ontwikkelen, implementeren en
bewaken van het kwaliteitsbeleid. Jij
maakt deel uit van de beleidsgroep
kwaliteit. Ondersteuning van de
directeuren en IB-ers is het uitgangspunt.
Jij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het
onderwijs, maar ook alle processen
hieromtrent, zijn geborgd.

(Wtf 0,5)
Wij zoeken iemand die:
-

aantoonbaar brede kennis heeft van het onderwijsveld en
van onderwijskundige ontwikkelingen;
kennis heeft van relevante maatschappelijke en politiekbestuurlijke ontwikkelingen.
de verbinding weet te leggen tussen onderwijskwaliteit en de
daaruit voortvloeiende financiële en personele
consequenties;
vaardig is in het vertalen van inzichten en informatie naar
(beleids-)adviezen, onderwijsplannen en rapportages;
doortastend, enthousiast, professioneel, vernieuwend,
analytisch en inspirerend is;
in staat is om mensen binnen onze stichting mee te nemen in
het nut en noodzaak van kwaliteitsdenken en mensen hierbij
in beweging brengt;
een sparringpartner is voor de bestuurder en de directeuren
en hierbij in staat is om gevraagd en ongevraagd te adviseren
over kwaliteitsverbetering.
in staat is om actief deel te nemen aan netwerken ten
aanzien van kwaliteitszorg, dit netwerk optimaal weet aan te
wenden en indien nodig uit te breiden;
mede vorm kan geven aan het
onderwijsachterstandenbeleid;
bij voorkeur een wetenschappelijke opleiding heeft in
bijvoorbeeld onderwijskunde;
een HBO+ werk- en denkniveau heeft;
inzicht heeft in relevante wet- en regelgeving.

Wij bieden:
-

een functie waarin er ruimte is om jezelf verder te
ontwikkelen tot kundig kwaliteitsmedewerker;
een dynamische en afwisselende functie en werkomgeving
met enthousiaste collega’s op het stafbureau die graag
integraal naar het onderwijs willen kijken.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 20 januari 2021
(16.00 uur- 21.30 uur)
Ben je geïnteresseerd in de vacature, stuur je sollicitatie dan, per
mail, voor 3 januari 2021 naar:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo
T.a.v. Frank Konings, voorzitter College van Bestuur
secretariaat@opoa.nl

