Het Comenius College is op zoek naar een

Senior beleidsadviseur onderwijs (0,8 – 1,0 fte)
Een proactieve en zelfstandige beleidsmedewerker met passie voor onderwijsontwikkeling.

Wie zijn wij?
Het Comenius College is een scholengroep met zes vestigingen1 in de regio Capelle-KrimpenNieuwerkerk-Rotterdam en maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). Onze scholengroep heeft een breed
onderwijsaanbod, van vmbo tot en met tweetalig vwo. Dagelijks leveren ongeveer 280
onderwijsprofessionals hun bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs aan ruim 2800 leerlingen. Al
onze vestigingen, ook de grote, hebben we naar ‘de menselijke maat’ georganiseerd. Hierdoor
kennen docenten en leerlingen elkaar en dat is voor ons een belangrijke voorwaarde om je op
onze scholen welkom en thuis te voelen.
De schoolorganisatie maakt een ontwikkeling door waarbij de verantwoordelijkheid lager in de
organisatie wordt belegd en ruimte wordt geboden voor sterke profilering. Hierbij is sprake van
gespreid leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Directies worden aangesproken op hun
strategische rol m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs, het financiële beleid en de profilering van
de school.
Wat is jouw plek?
Als beleidsadviseur onderwijs ondersteun en adviseer je de algemene directie en de
vestigingsdirecteuren van het Comenius College ten aanzien van diverse uiteenlopende
onderwijskundige en inhoudelijke zaken. Je volgt de onderwijsontwikkelingen op de voet en
geeft jouw visie ten aanzien van onderwijsinnovatie, passend onderwijs, kansengelijkheid, ictonderwijs etc. Je signaleert vraagstukken, initieert en ontwikkelt beleid en informeert de scholen
daarover. Je hebt een verbindende rol binnen Comenius College door uitwisseling van kennis en
ervaring tussen de scholen en tussen collega's te faciliteren. Op het gebied van onderwijsbeleid
en -kwaliteit werk je samen met de beleidsmedewerker onderwijs van het Comenius College.
Daarnaast werk je, afhankelijk van de (beleids-)thema’s en projecten waar je mee bezig bent,
samen met de beleidsstaf van CVO, SSO en schoolleiderscollega’s.
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Wie ben jij?
•
Je hebt passie voor het onderwijs en draagt vanuit jouw expertise een steentje bij aan
het opleiden van jonge mensen voor de toekomst.
•
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met onderwijskwaliteitsbeleid;
•
Je bent bekend met de wet- en regelgeving in het voortgezet onderwijs en het
onderzoekskader van de onderwijsinspectie;
•
Je bent vaardig in het analyseren van harde en zachte gegevens over onderwijskwaliteit
binnen het voortgezet onderwijs;
•
Je bent vaardig in het vertalen van complexe informatie naar inzichtelijke rapportages,
adviezen en beleidsdocumenten;
•
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
•
Je houdt, ook onder tijdsdruk, het overzicht en kan prioriteiten stellen bij het werken aan
meerdere en uiteenlopende projecten en dossiers;
•
Je hebt gevoel voor diverse belangen en verhoudingen;
•
Je bent resultaatgericht en gewend initiatief te nemen;
•
Je hebt de ambitie om te blijven verbeteren, ook in terugkerende taken;
•
Je weet mensen te motiveren, te begeleiden en verbinden;
•
Je houdt relevante publicaties bij en maakt de vertaalslag naar je eigen werkzaamheden
en die van je collega’s;
•
Je bent flexibel genoeg om in te spelen op ad hoc-vraagstukken en vasthoudend genoeg
om lange-termijn doelstellingen te bewaken.
Wat ga je doen?
Je draagt o.a. bij aan de voorbereiding en ontwikkeling van het beleid op het gebied van
onderwijs en onderwijskwaliteit. Je bent sparringpartner van de algemene directie en de
schoolleiding van de afzonderlijke vestigingen. Je coördineert het verzamelen, voorbereiden,
analyseren en overzichtelijk presenteren van informatie en data op het gebied van
onderwijskwaliteit en onderwijsbeleid. Je toetst inhoudelijk de schoolontwikkelplannen van de
vestigingen en adviseert hierover aan de algemene directie. Je signaleert, informeert en
adviseert over (risico’s in de) onderwijskwaliteit op de scholen. Je bent verantwoordelijk voor en
coördineert de planning- en controlcyclus voor onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit en stemt
deze af met andere cycli. Je coördineert interne kwaliteitsonderzoeken (zoals visitaties, reviews
en audits) en inspectieonderzoeken. En je bouwt aan en onderhoudt het netwerk op het gebied
van onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs.
Je hebt vanuit jouw expertise contact met de algemene directie, de directeuren van onze scholen
en de beleidsstaf van CVO. Je signaleert, informeert en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies
aan de algemene directie en de directeuren over de ontwikkelingen op het gebied van de
onderwijskwaliteit op de scholen binnen de grootstedelijke omgeving waarin onze scholen zich
bevinden. Je neemt deel aan diverse overleggen, werkgroepen en commissies en
vertegenwoordigt indien nodig het Comenius College in de overleggen met andere stakeholders.
Je schrijft (mee aan) notities bedoeld voor verschillende gremia, zoals de algemene directie, de
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Raad van Bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het Comenius College,
het directieoverleg en de schooldirecteuren.
Wat vragen wij?
•
Academisch/hbo+ werk- en denkniveau;
•
Minimaal 5 jaar werkervaring in het onderwijs of een organisatie waarbij relevante
onderwijskundige kennis is opgedaan.
•
Relevante kennis over (kwaliteitszorg)processen op bovenschools niveau;
•
Kennis van actuele onderwijskundige concepten, onderzoeken en ontwikkelingen en
relevante wet- en regelgeving;
•
Kennis van en ervaring met onderwijs(kwaliteit) en relevante wet- & regelgeving in het
VO;
•
Kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde
managementinformatiesystemen en bijbehorende software, kennis van statistiek en
kennis van methoden van onderzoek;
•
Een beschikbaarheid van 0,8 – 1,0 fte.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie bij een dynamische gemeenschap van scholen met divers
onderwijsaanbod. Deze functie wordt beloond volgens schaal 12 (afhankelijk van kennis en
ervaring € 2.894 – € 5.784 bruto per maand) van de CAO VO. De CAO VO kent prima secundaire
arbeidsvoorwaarden met o.a. een eindejaarsuitkering. De aanstelling is voor een jaar met uitzicht
op een vaste aanstelling.
Matchen we?
Ben jij de nieuwe senior beleidsadviseur onderwijs van het Comenius College? Je kunt solliciteren
door je CV met een korte motivatie uiterlijk 10 januari 2022 te sturen naar
secretariaat@comenius.nl. Op deze vacature kan zowel door interne als externe kandidaten
worden gesolliciteerd.
Hoe gaat het verder?
In de week van 17 tot en met 21 januari zullen de gesprekken met kandidaten worden gevoerd.
Meer weten?
Neem dan contact op met Eric Dekker, algemeen directeur van het Comenius College, via:
edekker@comenius.nl. Zie ook www.comenius.nl.
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