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Wil jij als adviseur Onderwijs & Kwaliteit en meewerkend leidinggevende het team van de afdeling 
Onderwijs & Kwaliteit versterken? 
 
Lever jij graag een directe bijdrage aan onderwijskwaliteit door het verstevigen van de 
kwaliteitszorg bij een schoolbestuur van zeven scholen voor voortgezet onderwijs?  

 
Dan is dit je kans. OVO Zaanstad zoekt een  

 

teamleider Onderwijs & Kwaliteit (0,8-1,0 fte) 
 

met onderzoekende houding en vaardigheden in monitoring en duiding van data die invulling wil geven aan onze 

koers en ambities op het gebied van onderwijskwaliteit.  

 

Dit is jouw rol 
Als Teamleider O&K draag je bij aan de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg van het bestuur en van de scholen. 

Speerpunten daarin zijn het versterken van de bestuurlijke kwaliteitszorg en toetsen & examineren. Daarnaast 

begeleidt het team O&K bovenschoolse trajecten en projecten over diverse thema's, zoals de goede les, 

tevredenheidsonderzoek, leesvaardigheid en het Nationaal programma onderwijs. Binnen het team O&K bekijken 

we samen waar ieders talenten en interesses liggen en verdelen op basis daarvan de onderwerpen, waarbij we nauw 

met elkaar samenwerken.  

 

Dit zijn je belangrijkste taken als Teamleider O&K 
 Leiding geven  

Je geeft op inspirerende en verbindende wijze leiding aan een klein, hecht team van drie samenwerkende 

adviseurs. Er is ruimte voor nog een adviseur O&K en als teamleider ben je betrokken bij de werving van deze 

collega. Bovenal ben je ook een collega-adviseur die meedraait in projecten en trajecten. Je kunt goed met deze 

verschillende rollen omgaan. 

 

 Gesprekspartner scholen en bestuur 

Je bent een loyale en deskundige gesprekspartner voor scholen en bestuur om reeds beschikbare data goed te 

gebruiken en bij te dragen aan de verbetering van de data architectuur zodat die goed te raadplegen zijn ten 

behoeve van de verbetering van de onderwijskwaliteit. Je ondersteunt het bestuur bij het adequaat invullen van 

de bestuurlijke kwaliteitszorg.  

 

 Data analyseren, vertalen naar interventies en monitoring 

Je vertaalt data-analyses naar interventies in de schoolpraktijk en zorgt voor de monitoring daarvan.   

 

 Plannen en beleid ontwikkelen 

Vanuit je kennis en visie op onderwijs en schoolorganisaties ontwikkel je (meerjaren)plannen en beleid rondom 

onderwijsthema's. Je stelt implementatieplannen op en begeleidt de uitvoering ervan. Ook evalueer en toets je 

de effectiviteit van bestaand beleid. Hierbij werk je projectmatig en volgens de PDCA-cyclus.  

 

 Begeleiden scholen en bovenschoolse projecten 

Je inventariseert gemeenschappelijke vragen van scholen, biedt begeleiding bij het uitwerken van 

beleidsvoornemens en praktijkonderzoek. Ook geef je vorm, inhoud en leiding aan bovenschoolse projecten over 

onderwijskwaliteit. 

 

 Coachen en begeleiden kwaliteitsmedewerkers op scholen 

Je coacht en begeleidt collega’s op de scholen vakinhoudelijk bij het vorm- en invulling geven van de 

kwaliteitsambities.  
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 Netwerken en actuele ontwikkelingen agenderen 

Je participeert actief in regionale en landelijke overleggen en agendeert maatschappelijke, politieke en 

demografische ontwikkelingen rond onderwijs en kwaliteit voor OVO Zaanstad. Met het team O&K bouw je de 

expertise verder uit om goede diensten te leveren aan de scholen.  

 

Dit is je achtergrond  
 Je bent deskundig in het analyseren van onderwijsdata, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is prettig als je al 

bekend bent met het onderzoekskader van de inspectie en relevante wetgeving.  
 Je hebt leidinggevende kwaliteiten die passen bij een zelfstandig en hecht samenwerkend team van adviseurs. 

Ervaring als leidinggevende is niet nodig.  

 Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur opleiding onderwijskunde, pedagogiek, 

onderwijssociologie/-psychologie). In de praktijk zien we dit terug in een onderzoekende houding en 

vaardigheden in monitoring en duiding van data.  

 Je hebt snel overzicht over complexe zaken en kunt makkelijk verbanden zien tussen verschillende trajecten en 

processen en weet deze aan elkaar te verbinden. 

 Je werkt proactief, bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) en werkt graag samen vanuit verbinding 

met anderen. 

 Je kunt snel schakelen tussen beleidsadviestaken en uitvoerende taken en presteert ook onder (tijds)druk.  

 Je kunt goed reflecteren, inspireren en relativeren. 

 

Dit is OVO Zaanstad  
OVO Zaanstad verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek. OVO Zaanstad bestaat uit zeven scholen: 

praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. We verbinden theorie met praktijk en bieden onderwijs op maat voor elke 

leerling uit de regio. Zo bereiden we leerlingen voor op hun plek in de maatschappij. Onze 800 medewerkers zijn 

samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 6.100 leerlingen. We zien graag dat ook deze medewerkers 

zich blijven ontwikkelen in een prettige en collegiale werksfeer die zich kenmerkt door openheid, transparantie, 

onderlinge waardering en intensieve samenwerking. Als teamleider O&K geef je leiding aan het team Onderwijs & 

Kwaliteit (O&K) binnen OVO Service. OVO Service ondersteunt en faciliteert het college van bestuur en de zeven 

scholen van OVO Zaanstad. Met 35 medewerkers van verschillende afdelingen (HRM, Financiën, Faciliteiten en 

Onderwijs & Kwaliteit) helpt OVO Service de ambities van de scholen te realiseren. 

 

Dit zijn onze arbeidsvoorwaarden en extra’s  
We bieden je een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Je salaris is conform schaal 12 CAO VO maximaal € 6.059,- bruto 

p/m bij een fulltime dienstverband. Bovendien bieden we een ruime vakantieregeling, 8% vakantiegeld en een 

eindejaarsuitkering van 8,33%. Daarnaast krijg je jaarlijks een individueel keuzebudget van 90 uur bij een fulltime 

dienstverband, te besteden in tijd en/of geld. Bovendien krijg je een vergoeding voor woon-werkverkeer en behoort 

gedeeltelijk thuiswerken tot de mogelijkheden. De startdatum is mede afhankelijk van je opzegtermijn.  

 
Dit is je kans  
Wil jij jouw kennis inzetten in een uitdagende functie met professionele ruimte en verantwoordelijkheid? Stuur dan 

uiterlijk 12 maart 2023 je curriculum vitae en je motivatie in via vbent.org ter attentie van begeleidend adviseur 

Angela Giezen, onder vermelding van vacaturenummer 20220461. De gesprekken worden in overleg gepland.  

 

Heb je nog vragen? Meer informatie is te vinden op www.ovo-zaanstad.nl of neem contact op met Angela Giezen via 

angela.giezen@vbent.org of 06 38 07 06 65. Acquisitie richting OVO Zaanstad stellen we niet op prijs. Delen wel!  

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/teamleider-onderwijs-kwaliteit-ovo-zaanstad/
https://www.vbent.org/over-bt/team/angela-giezen/
http://www.ovo-zaanstad.nl/
https://www.vbent.org/over-bt/team/angela-giezen/
mailto:angela.giezen@vbent.org

