
 
Functieprofiel Stafmedewerker Onderwijskwaliteit  
 
Uit het Functieboek van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland  
Functienaam: stafmedewerker Onderwijskwaliteit  
Salarisschaal: 10 (eventueel uitloop naar 11 mogelijk bij hoge professionele senioriteit) 
Werktijdfactor: 0,6 fte  
 
 
Context 
 
De werkzaamheden worden verricht vanuit een bestuursbureau van de stichting. De antroposofie en de 
daarbij behorende pedagogische visie, vormen de uitgangspunten voor het onderwijs. 
 
De stafmedewerker onderwijskwaliteit draagt zorgt voor de vertaling van centrale beleidsplanning van de 
stichting naar meerjaren Onderwijs(kwaliteit)beleid. De stafmedewerker onderwijskwaliteit is door de 
bestuurder gemandateerd verantwoordelijk voor de uitvoering van het Onderwijs(kwaliteit)beleid door de 
schoolleiding.  
 
Resultaatgebieden 
1. Ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van het Onderwijs(kwaliteit)beleid  
• ontwikkelt, implementeert, evalueert, stelt bij en bewaakt meerjaren onderwijs(kwaliteit)beleid op 
strategisch en tactisch niveau op basis van thema’s voortkomend uit onderwijskundige, maatschappelijk en 
politieke ontwikkelingen, (nieuwe) wet- en regelgeving, uit de behoefte van het bestuur of op eigen initiatief; 
• onderzoekt nieuwe tendensen en ontwikkelingen in relatie tot de kernwaarden van het 
vrijeschoolonderwijs; 
• vertaalt en ontwerpt richtlijnen, concepten en instrumenten voortkomend uit het ontwikkelde en 
geïmplementeerde onderwijs(kwaliteit)beleid; 
• draagt zorg voor de integraliteit van onderwijs(kwaliteit)beleid binnen de stichting; 
• adviseert de bestuurder over de implementatie van het ontwikkelde (meerjaren) 
onderwijs(kwaliteit)beleid en bijbehorende instrumenten; 
• is verantwoordelijk voor implementatie van het ontwikkeld beleid en intern toezichtkader door de 
schooldirecties;  
• stelt notities op over aanpassingen en bijstellingen van te voorziene lange termijnontwikkelingen; 
• analyseert onderwijskundige processen binnen de stichting, brengt deze in kaart en adviseert de 
bestuurder over ideeën, concepten en de consequenties van de te maken keuzes; 
• is verantwoordelijk voor het bewaken van de onderwijskwaliteit binnen de stichting. 
 
2. Advisering op het gebied van onderwijs(kwaliteit) aan de bestuurder en schooldirecties 
• Coacht en begeleidt de bestuurder en schooldirecties bij het in te voeren en ingevoerd beleid en 
bijbehorend instrumentarium; 
• adviseert de bestuurder en schooldirecties over de knelpunten die (kunnen) ontstaan bij de uitvoering 
van het onderwijs(kwaliteit)beleid en bijbehorende instrumentarium; 
• geeft namens de bestuurder zelfstandig leiding aan het uitvoeren van intern toezicht. 
• consolideert de adviezen en aanwijzingen van de Onderwijsinspectie en adviseert hieromtrent de 
bestuurder;   
• voert overleg met de medezeggenschap en vertegenwoordigt het bestuur tijdens dit overleg;  
• voert overleg met relevante instanties en organisaties binnen en buiten de organisatie over 
onderwijs(kwaliteit)vraagstukken; 



 
• genereert managementinformatie op het gebied van onderwijskwaliteit en adviseert de bestuurder 
hieromtrent. 
 
3. Professionalisering 
• zorgt er voor dat de voor de functie vereiste bekwaamheden op peil blijven en breidt deze zo nodig 
uit; 
• neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; 
• houdt zich via deelname aan netwerkbijeenkomsten, workshops, seminars/studiedagen, cursussen, 
trainingen en vakbladen op de hoogte van de ontwikkelingen op het eigen vakgebied binnen de branche 
• verzorgt kennisoverdracht over onderwijskwaliteit binnen de stichting. 
 
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
Beslist bij/over:  
• Het ontwikkelen, implementeren, evalueren, bijstellen en bewaken van het meerjaren 
onderwijs(kwaliteit)beleid; 
• de inhoud van voorstellen/adviezen met betrekking tot ontwikkeling en uitvoering van het 
onderwijs(kwaliteit)beleid binnen de stichting. 
 
Kader:  
• het door het bestuur vastgestelde beleid met betrekking tot onderwijskwaliteit en de relevante wet- 
en regelgeving; 
• toetsingskader Onderwijsinspectie. 
 
Verantwoording:  
• aan de bestuurder over de bruikbaarheid van het ontwikkeld en geïmplementeerd 
onderwijs(kwaliteit)beleid en het daarbij horende instrumentarium, de advisering op het gebied van 
onderwijskwaliteit aan de bestuurder en schooldirecties, de kwaliteit van het onderwijs binnen de stichting, de 
vertegenwoordiging van de stichting in de medezeggenschap, en over de professionalisering. 
 
Kennis en vaardigheden 
• theoretische kennis op het gebied van onderwijskwaliteit; 
• inzicht in de organisatie, taak en werkwijze van het bestuursbureau; 
• kennis van en inzicht in onderwijsprocessen; 
• kennis van de achtergronden en het leerplan van het vrijeschoolonderwijs; 
• kennis van (beleid)ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en onderwijsontwikkelingen, 
relevante wet- en regelgeving en van de relatie daarvan met andere beleidsterreinen; 
• kennis van de bestuurlijke verhoudingen, alsmede van zich daarin afspelende 
ontwikkelingen; 
• vaardigheid in het overzien, analyseren en (proactief) oplossen van de zich voordoende problematiek 
op het gebied van onderwijskwaliteit; 
• vaardigheid in het opstellen van beleidsdocumenten, en daarmee samenhangende concepten en 
instrumenten; 
• in staat om strategische doelen op pragmatische wijze te implementeren; 
• vaardigheid in het omgaan met verschillende belangen; 
• vaardigheid in het creëren van draagvlak; 
• vaardigheid in het overtuigen van anderen en omgaan met conflicten. 
 
Werk- en denkniveau 
Hbo+/Master werk- en denkniveau (richting Onderwijskwaliteit)  



 
 
 Contacten 
• met de bestuurder en schooldirecties over meerjaren onderwijs(kwaliteits) beleidsontwikkeling, - 
implementatie, instrumentontwikkeling en instrumentgebruik om te informeren en om tot afstemming te 
komen; 
• met adviseurs en controlerende instanties over beleidskeuzes en -ontwikkeling om deze beslissingen 
en standpunten toe te lichten en tot afspraken te komen; 
• met medezeggenschap om af te stemmen of onderhandelen over 
onderwijskwaliteitsaangelegenheden; 
• met de onderwijsinspectie over onderwijsaangelegenheden om verantwoording af te leggen; 
• met schooldirecties over onderwijskwaliteitsaangelegenheden om afspraken te maken; 
• met college directeuren, stafbureau en bestuur om ontwikkelingen en relevante aangelegenheden af 
te stemmen en tot beleidsbepaling te komen 
• met collega vakspecialisten uit de sector over ontwikkelingen op het gebied van onderwijs(kwaliteit) 
om informatie uit te wisselen. 
• met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/scholings instellingen) over 
politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; 
 
Salarisschaal: 
Schaal 10- 11 Onderwijsondersteunend personeel 


