
 
 
 
 

VACATURE  
BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS & KWALITEIT 
 
 

 
Wil jij samen met ons werken aan de ontwikkeling 

van ons onderwijs en de verbetering van 

kwaliteitszorg? En staat kwaliteit bij jou op de 

eerste plaats? Dan zoeken wij jou! 

 

Vanuit een stichting-brede-visie op onderwijs en 

kwaliteit adviseer en ondersteun je het College van 

Bestuur, de directeuren en de intern begeleiders 

bij het ontwikkelen, inrichten en implementeren 

van beleid op het gebied van kwaliteitszorg en 

onderwijsinnovatie. Vanuit je brede ervaring en kennis sluit je aan bij actuele thema’s uit het 

strategisch plan, zoals de visie op, en ontwikkeling van kwaliteitszorg, IKC vorming, passend 

onderwijs en de professionalisering op scholen. Je onderhoudt intensief contact met de directeuren 

voor een optimale afstemming tussen bestuur, bestuurskantoor en de scholen.  

 

Je signaleert trends en belangrijke ontwikkelingen, je verzamelt, versterkt en analyseert de 

informatie en adviseert het bestuur. Je monitort de kwaliteit van de scholen en werkt samen met 

hen aan de verbetering. Je ondersteunt directeuren met het opstellen van verbeterplannen en borgt 

de samenhang en de kwaliteit. 

 

 

Taken: 

✓ Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden, door ontwikkelen van het systeem van 

kwaliteitszorg.  

✓ Je bent medeverantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van onderwijs binnen de 

organisatie en hebt daarbij niet alleen oog voor product, maar ook voor processen; 

✓ Je draagt zorg voor vastgestelde (beleids)documenten en speelt een rol bij de zorg voor de 

actualiteit van deze documenten; 

✓ Je ondersteunt de directies, de scholen en het CvB bij de ontwikkeling van strategisch beleid 

en beleid op de scholen dat vanuit eigenaarschap en betrokkenheid vanuit de organisatie tot 

stand komt; 

✓ Je ondersteunt bij de uitvoering van het beleid, het zicht houden op risico’s, het 

ondersteunen bij en organiseren van kwaliteitsmetingen en opbrengstenmetingen 

✓ Je draagt zorg voor het uitwerken van regionale en gemeentelijke onderwijs- 

beleidsontwikkelingen; 

✓ Je vertegenwoordigt Trivium in gemeentelijke overleggen op gebied van onderwijs en VVE; 

✓ Je bent de verbindende factor tussen diverse project- en werkgroepen en bent in staat een 

belangrijke rol te spelen bij de totstandkoming van gedragen beleid; 



 

 
 
 
Wie ben jij? 

Wij zoeken een deskundige onderwijsprofessional die bevlogen, flexibel, resultaatgericht en 

daadkrachtig is.  

 

✓ Je bent in staat om planmatig te werken en je hebt een duidelijke visie op onderwijskwaliteit 

en je weet die uit te dragen 

✓ Je bent omgevingssensitief en kunt omgaan met weerstand 

✓ Je hebt kennis van de kwaliteitseisen en kwaliteitszorgsysteem van het onderwijs 

✓ Je bent bekend met het onderzoekskader en de werkwijze van de Inspectie 

✓ Je kunt onderwijsresultaten op bestuurlijk- als op schoolniveau analyseren;  

✓ Je bent in staat professionalisering binnen de organisatie te verbinden met de ambities van de 

organisatie en de scholen 

✓ Je hebt ervaring in het po, bij voorkeur in een vergelijkbare functie 

✓ Je hebt een academisch werk – en denk niveau 

 

Wat bieden wij? 

• Een organisatie met aandacht voor kwaliteit en professionalisering 

• Intensieve samenwerking en collegiaal overleg gericht op kansen en ontwikkeling 

• 24 uur per week (werkdagen in overleg) 

• Passend salaris conform de CAO PO 

• Laptop 

• Telefoonvergoeding  

• Startdatum in overleg 

 

 

Informatie en planning 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Margreet van Koppenhagen, 

bestuurder: 0488-420612 of per mail via margreet.vankoppenhagen@trivium-onderwijs.nl. 

Wil je gelijk solliciteren? Stuur dan je motivatie met CV uiterlijk 10 februari 2023 naar info@trivium-

onderwijs.nl. 

 

De eerste ronde gesprekken vinden plaats in week 9. 

Een assessment en het opvragen van referenties kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.  
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