
 

 

 

 

Wij zoeken: 

o Toekomstgerichte stafmedewerker onderwijskwaliteit, Rotterdam 

o 0,6 fte 

o Start oktober 2019 

 

Wat ga je doen: 

o Je bouwt aan een stevig en waardevol IB-netwerk waarin onze intern begeleiders 

kennis en informatie uitwisselen en waarin gericht gewerkt wordt aan het 

versterken van de onderwijskwaliteit van onze scholen.  

o Je ontwikkelt het bestaande beleid verder om de basiskwaliteit op orde te houden. 

Je neemt hierin de kwaliteiten van het vrijeschoolonderwijs nadrukkelijk mee. Je 

werkt op beleidsniveau, maar ook door het ondersteunen van de intern begeleiders 

en de schoolleiding op de scholen zelf. Verder stuur je onder meer op het juist 

analyseren van onderwijsresultaten.  

o In samenwerking met de schoolteams voer je interne audits uit. 

o Je draagt bij aan het ontwikkelen van een meerjarenbeleid voor de kwaliteiten van 

het vrijeschoolonderwijs en aan het uitvoeren hiervan.  

 

Een uitgebreide functieomschrijving lees je hier  

 

 Wat krijg je van ons: 

o Bij ons draag je écht bij aan het versterken van onderwijs; je werkt mee aan de 

kwaliteit en toekomst van het vrijeschoolonderwijs voor onze leerlingen.   

o De mogelijkheid om jezelf te blijven ontplooien via scholing en opleidingen. 

o Salaris in functieschaal 10 OOP volgens CAO-PO, met mogelijke uitloop naar 

functieschaal 11.  

o Je wordt onderdeel van een hecht, klein stafteam waarbinnen je zelfstandig werkt.     

o Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie, maar heb je nog twijfels omdat je 

thuissituatie ook aandacht vraagt? Wij kijken graag wat we voor je kunnen regelen.  

 



 

 

Wat breng je mee: 

o Je hebt hbo+/wo-werk- en denkniveau. 

o Je hebt een opleiding in de richting van pedagogie, vakdidactiek en/of 

onderwijskunde. 

o Je hebt actuele kennis van onderwijsontwikkelingen en hebt hier een visie op, en je 

bent op de hoogte van de nieuwste inzichten in je vakgebied.  

o Je hebt ervaring met ParnasSys.  

o Je bent analytisch en alert.  

o Je voelt je verbonden met de vrijeschool en de antroposofie.  

o Verder is het een pré als je kennis en ervaring hebt binnen het 

vrijeschoolonderwijs. 

 

De kleine lettertjes: 

o Het gaat om een functie van 0,6 fte. 

o We bieden je een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vast contract.  

 

Over de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland: 

De SVZH is een bestuurlijk samenwerkingsverband. Bij ons horen acht vrijescholen in Den 

Haag, Delft, Dordrecht, Krimpen a/d IJssel, Oud-Beijerland en Rotterdam, met in totaal 

1900 leerlingen. We hebben een klein stafbureau waar we met 4-6 medewerkers de 

schoolleiders ondersteunen op de gebieden financiën, planning en control, pr en 

communicatie en personeelsbeleid.  

 

Hoe reageer je/delen: 

o Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Anke Hindriks 

(stafmedewerker) op a.hindriks@svzh.nl.  

o Je sollicitatie en cv kun je uiterlijk 19 september mailen naar Anke Hindriks, 

vacature@svzh.nl. We horen graag van je. 

o De eerste gesprekken vinden plaats in week 39. 

o Ken je iemand die geknipt is voor deze baan? Fijn als je de vacature deelt.  


