Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe
De Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe is een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. De visie van
de Stichting is dat elke leerling een passende plek moet kunnen krijgen.
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op: www.leerlingenzorgnwv.nl.
Wij zijn per 1 september 2021 op zoek naar een

Beleids- en kwaliteitsmedewerker V(S)O
Aantal fte: 0,8 fte
Reageren voor: 26 juni 2021
Eerste gespreksronde: week 27 (6 juli 2021)

Functie-inhoud
Als beleids- en kwaliteitsmedewerker ontwikkel je, in nauwe samenwerking met de participerende scholen, het beleid
van het samenwerkingsverband. Daarnaast is je aandacht gericht op de kwaliteitsaspecten van het gevoerde beleid
en de uitvoering daarvan.
Je bent adviserend richting alle betrokken partijen.
Daarnaast:
• Ben je een vraagbaak voor de scholen van de Stichting, begeleid je hen in het maken van de juiste keuzes en
ben je in staat de juiste adviezen te geven.
• Zie je erop toe dat er op een planmatige, cyclische en resultaatgerichte manier wordt gewerkt.
• Participeer je in en neem je verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire besprekingen.
• Vervul je een belangrijke rol in de beleidsafstemming van gemeenten op het gebied van Jeugdhulp, Leerplicht
en Voortijdig Schoolverlaten.
• Ben je in staat om de directeur gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot de onderwijs- en
zorgkwaliteit.
Wat vragen wij van jou?
• Als beleids- en kwaliteitsmedewerker heb je uitgebreide kennis van beleid en regelgeving van (passend)
onderwijs en kwaliteitszorg, maar ben je ook bekend met het voortgezet (speciaal) onderwijs.
• Je bent in bezit van een relevante opleiding HBO/WO
• Een relevante afgeronde postacademische opleiding is een pré
• Je hebt minimaal 6 jaar ervaring, bij voorkeur op de gebieden jongeren & onderwijs
• Je bent in staat om groepsprocessen te sturen of je staat ervoor open om dit te leren.
• Je bent communicatief en sociaal vaardig.
• Je bent in staat een bijdrage te leveren aan de kennis en vaardigheden van individuele professionals en het
team.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Een dienstverband van één jaar met zicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Voortgezet Onderwijs, schaal 11.
• Werken vanuit een goed toegerust kantoor in Harderwijk.
Ben jij deze daadkrachtige persoonlijkheid met humor en relativeringsvermogen en spreekt deze baan jou aan?
Reageer dan op deze vacature via g.vandekamp@leerlingenzorgnwv.nl, onder vermelding van vacature Beleids- en
Kwaliteitsmedewerker.
Heb je eerst nog vragen? Neem gerust contact op met Gert van de Kamp, directeur Stichting Leerlingenzorg NWVeluwe, telefoonnummer 06-28898307.
Deze vacature is zowel intern (binnen Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe) als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid
geniet een interne kandidaat de voorkeur. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent
Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

