
Vacature adviseur Onderwijs & Kwaliteit

(0,6 wtf)

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen,

Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en

persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of

geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze

samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid

nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.

Algemene informatie 

Scholengroep OPRON is op zoek naar een adviseur

Onderwijs & Kwaliteit voor een werktijdfactor van

0,6.

De adviseur Onderwijs & Kwaliteit maakt onderdeel

uit van het bestuursbureau van Scholengroep

OPRON welke gevestigd is in Veendam. Als adviseur

Onderwijs & Kwaliteit lever je een bijdrage aan de

ontwikkeling van Scholengroep OPRON.

 

Een tijdelijke aanstelling 

van 0,6 wtf (24 uur) met 

uitzicht op een vaste

benoeming

Een zelfstandige en 

veelzijdige functie bij 

een organisatie die

volop in ontwikkeling is

Een scholengroep met 

een duidelijke identiteit 

en richting

OPRON Academie, een

digitaal platform waar

medewerkers cursussen

kunnen doen

Een salaris conform 

CAO Primair Onderwijs

Wat biedt OPRON jou?

Je zorgt ervoor dat er zicht blijft op de

onderwijskundige ontwikkeling. Door

advisering, coaching en sparring ondersteun

je zowel de scholen, als de scholengroep als

geheel.

Deze zelfstandige en veelzijdige functie

vraagt een verbindende teamspeler die

samen met ons wil blijven werken aan goede

onderwijsresultaten en gedegen zicht. Samen

met de scholen werk je, binnen een op

verbinding gerichte cultuur, aan zo optimaal

mogelijk onderwijs.
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Vacature adviseur Onderwijs & Kwaliteit

Je bent in het bezit van een onderwijskundige

opleiding;

Je bent in staat om te sturen op kwaliteit,

passend onderwijs en verdere

onderwijskundige professionalisering van onze

scholen;

Je beschikt over brede theoretische en

praktische kennis op het gebied van

onderwijs en kwaliteit;

Je bent organisatiesensitief, verbindend en

gericht op samenwerking;

Je kunt ontwikkelingen analyseren en

beleidsnotities en adviezen opstellen;

Je hebt een open en op advisering gerichte

houding.

Contact

Voor vragen over deze vacature kun je

contact opnemen met:

Linda Kuiper (Kwaliteit & Onderwijs)    

 06-1673 4909

Solliciteren kan tot 13-03-2023

De gesprekken zijn op 16 & 17 maart

HRteam@opron.nl

0598 41 61 32

www.opron.nl

Jouw profiel

Je bent een energieke

adviseur die het verschil wil

maken

Je hebt de intentie om je voor

langere tijd te verbinden aan onze

scholengroep

Je bent een verbindende

samenwerker en bent in

staat om planmatig en

procesmatig te handelen

Het strategisch beleid naar ambitieuze en

goed te monitoren plannen en doelen;

Van landelijke en regionale ontwikkelingen

naar de eigen organisatie;

Van dat wat de overheid van ons vraagt, naar

de regionale en schoolse setting.

Je bent in staat een doorvertaling te maken van:


