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TOF Onderwijs en Konot zoeken een  
 

adviseur Onderwijs & Kwaliteit 
 
Ben jij onze sparringpartner en degene die ons prikkelt en uitdaagt om samen de kwaliteit van ons kindgericht 
onderwijs uit te bouwen?  
 
Wij zoeken een inspirerende verbinder die met lef en passie werkt aan kwaliteit. De functie vraagt een flexibele en 
zelfstandige werkstijl. Hierbij zoek je de verbinding met je collega’s op de scholen, het bestuursbureau en relevante 
partners in de omgeving om elkaar te versterken. Je werkt nauw samen met je collega adviseur Onderwijs & 
Kwaliteit van KONOT, waarbij jouw focus ligt op de TOF-scholen. 

 
Je beschikt over een flinke dosis relevante werkervaring en hebt kennis opgedaan in een hiervoor passende 
opleiding op HBO+/WO niveau (bijvoorbeeld een Master Leren en Innoveren, Onderwijskunde of 
Organisatiewetenschappen). 
 
 
Wat ga je doen? 
De kern van jouw werkzaamheden is als volgt:  

▪ Je monitort de kwaliteit van onderwijs binnen de organisatie en hebt daarbij niet alleen oog voor product, 
maar ook voor processen. Dit doe je o.a. door het voeren van schoolbesprekingen, waarbij het strategische 
beleidsplan, het schoolplan en de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs de leidraad vormen. 
 

▪ Je stuurt op een krachtige verbinding tussen het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van onderwijs en 
kwaliteit binnen de organisatie en de scholen. 

 
▪ Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan CvB over onderwijs en kwaliteit. Het analyseren en signaleren 

van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteit vormt hiervan onderdeel en is gericht op het 
stimuleren van onderwijsontwikkeling. 

 
▪ Je ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van het beleid zoals visitaties, het zicht houden op risico’s, het 

ondersteunen bij en organiseren van kwaliteitsmetingen en opbrengstenmetingen. 
 

▪ Je pakt een prettige en stimulerende rol in diverse project- en werkgroepen om samen te komen tot gedragen 
beleid. Je onderhoudt contacten met partners in de omgeving en in relevante netwerken. 

 
▪ Je ontwikkelt beleid dat vanuit eigenaarschap en betrokkenheid vanuit de organisatie tot stand komt en houdt 

dit actueel. Je ondersteunt de uitvoering hiervan in de praktijk. Hierbij pas je je kennis toe vanuit relevante 
wet- en regelgeving en toezichtkaders. 
 

▪ Je hebt een actieve rol bij de inrichting van het professionaliseringsaanbod van de interne Academie. Hierbij 
heb je aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van innovatief onderwijs en het geven van effectief 
onderwijs waarbij je dit uiteraard op inspirerende wijze verbindt met de ambities van de organisatie en de 
scholen. 
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Wie zijn wij? 
TOF Onderwijs en Konot staan voor kwalitatief en goed passend onderwijs voor hun leerlingen in de gemeenten 
Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser. Vanuit onze gemeenschappelijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en de klik die beide stichtingen voelen, werken we samen om te komen tot optimalisatie van 
de kwaliteit van het onderwijs. Deze samenwerking heeft reeds geleid tot een aantal zichtbare, mooie activiteiten. 
TOF Onderwijs en Konot hebben samen één stafbureau. 
 
TOF Onderwijs 
TOF Onderwijs verzorgt eigentijds en toekomstgericht primair onderwijs op negen basisscholen in alle kernen van 
de gemeente Tubbergen. Dit onderwijs draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen kompas en een waardevolle 
toekomst van ruim 1800 leerlingen.  
 
We bieden een veilige en uitdagende leer- en werkplek aan 200 medewerkers, waar betrokken mensen elkaar 
ontmoeten en uitdagen om samen te werken. Binnen deze leeromgeving mag iedereen zichzelf zijn en krijgt 
iedereen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.  
 
We dragen daartoe bewust en expliciet de waarden en normen van authenticiteit, betrokkenheid, veiligheid, 
vertrouwen, verantwoordelijkheid en lef over. Onze kernwaarden vormen samen met onze visie en missie de basis 
van ons handelen. Ze geven aan hoe we met elkaar willen communiceren en relaties aangaan. Zo willen we vanuit 
ieders eigenheid gezamenlijk een veilige en uitdagende leer- en werkomgeving voor kinderen en professionals 
realiseren.   
 
Konot  
De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving 
op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen en De Lutte. Dat doen we met 500 
medewerkers voor ruim 4200 leerlingen.  
 
De voortdurende veranderingen in het onderwijs houden ons scherp en dagen ons uit steeds nieuwe manieren te 
vinden om het beste in hen naar boven te halen. Betrokkenheid, vertrouwen, respect, openheid en dynamiek staan 
bij ons centraal. De 22 Konot-scholen delen de katholieke grondslag en de aandacht voor veilig en uitdagend 
onderwijs, maar brengen ook hun eigen accenten aan. De scholen hebben allemaal hun eigen sfeer en invulling van 
het onderwijs. 
 
 
Praktische informatie en procedure 
Ingangsdatum:   1 mei 2023 
Taakomvang:  0,6 - 0,7 fte (24-28 uur) 
Contract:  jaarcontract, met uitzicht op een vast contract 
Salarisschaal:  12 (verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO)  
 
Uiteraard faciliteren we in voor de functie benodigde middelen als laptop en smartphone en kun je gebruik maken 
van opleidingsmogelijkheden. 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Finet Schrijver, adviseur P&O; f.schrijver@konot-tof.nl of op 06 
42 19 42 47.  
 
We ontvangen je sollicitatie (motivatiebrief en CV) graag per mail. Deze kun je sturen naar 
vacature@tofonderwijs.nl tot en met woensdag 11 januari 2023; 
 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op de ochtend van 23 januari en 2 februari 2023 en een 
(ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van deze procedure. 
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