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SKO ontwerpers van onderwijs in Lelystad zoekt een gemotiveerde en enthousiaste  
 

Adviseur Onderwijs & Kwaliteit (0,7-0,8 wtf) 
 
Stap binnen bij SKO 
Klopt jouw hart voor een betekenisvolle baan voor jezelf, voor de kinderen en voor het 
onderwijs?  Stap dan binnen bij SKO! 
 
Wie zijn wij? 
SKO is een katholieke stichting met 27 basisscholen verspreid over Almere, Lelystad en de 
Veluwe. Elke dag ontwerpen wij met ons team van 650 SKOllega’s, onderwijs voor ruim 6.700 
leerlingen. We doen dit gezamenlijk, vanuit passie en meesterschap. 
Bij SKO zijn wij altijd in ontwikkeling. Dat geldt voor ons onderwijs én voor onszelf. Wij zijn  
nieuwsgierig, staan open voor innovatie en verbreden onze kennis continu. Wij zijn samen een 
lerende groep, delen kennis en ervaring en voeren steeds ‘het goede gesprek’. De lijntjes zijn kort 
en er is veel ruimte voor eigen inbreng. 
 
Ons stafbureau telt zestien collega’s. Wij werken onder meer samen in de volgende teams: 
• Onderwijs: dat bestaat uit twee adviseurs onderwijs & kwaliteit en een adviseur passend 
onderwijs; 
• HR: dat bestaat uit twee HR-adviseurs en een HR-assistent. Zij werken samen met een 
coördinator samen opleiden en professionaliseren en de directeur van onze vervangingspool; 
• Bedrijfsvoering: dat bestaat uit een controller en een adviseur bedrijfsvoering. 
Behalve deze teams vind je op het stafbureau ook het college van bestuur, de bestuurssecretaris, 
de bestuursassistent en een administratief medewerker. Het stafbureau staat onder leiding van 
een directeur stafbureau. 
 
Wij werken samen in een professionele en prettige cultuur die laag-hiërarchisch is. Onze 
samenwerking kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, ruimte voor eigenaarschap, inbreng van 
expertise en werken vanuit verschillende én gezamenlijke verantwoordelijkheden. 
 
Spreekt onze organisatie je tot zover al aan? Mooi! Lees dan verder wat we jou te bieden hebben. 
Het is in ieder geval een uitdagende functie binnen een ontwikkelingsgerichte organisatie. Je kunt 
de functie in 0,7-0,8 fte (schaal 11, volgens cao primair onderwijs) uitvoeren. 
 
Wat ga je doen? 
Je komt te werken binnen het team Onderwijs en Kwaliteit (O&K) en werkt samen met twee 
andere onderwijsadviseurs.  
 
Jij gaat doen wat je het liefste doet: met een analytische blik het goede gesprek voeren om 
kwaliteit te borgen of te versterken daar waar nodig. Als adviseur Onderwijs & Kwaliteit van de 
helft van onze SKO-scholen breng jij de juiste gesprekspartners bij elkaar.  
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Met jouw scherpe vragen en overkoepelende blik daag je uit tot ontwikkeling. Met directeuren en 
ib’ers voer je het kritische en waarderende gesprek over onderwijskwaliteit en je ondersteunt 
hen op tactisch niveau bij het versterken daarvan. Je bent voor hen een waardevolle 
sparringpartner en deskundige adviseur en zet de scholen in hun kracht. Vanuit jouw kennis en 
expertise kan je het gesprek en de praktijk voeden met suggesties en handreikingen. 
 
Ook meer ‘hoog-over’ ben je sterk. Als analyticus schrijf je managementrapportages die het 
verhaal en de cijfers bij elkaar brengen en verbeterpunten helder maken. Je bent in staat om 
vanuit de beschikbare managementinformatie t.a.v. brede SKO-organisatiedoelstellingen 
heldere verantwoording en adviezen te formuleren. Je gaat vanuit de brede bedoeling 
opbrengstgericht en cyclisch met deze verbeterpunten aan de slag. Je zoekt de samenwerking op 
met je collega adviseur O&K, directeuren, CvB en andere stafteams om zoveel mogelijk integraal 
te handelen. 
 
Je hebt een relevant netwerk, onderhoud deze actief en weet dat in te zetten wanneer nodig. 
Ben jij goed in staat het overzicht te bewaren? Kun jij en wil jij de doelstellingen die wij als team 
O&K hebben geformuleerd, helpen realiseren? Dan passen onze organisatie en deze baan 
misschien wel bij jou!  
 
Wie ben jij? 
Je bent een ondernemende en ervaren onderwijskundige. Je bent op de hoogte van de nieuwste 
onderwijsontwikkelingen en met jouw deskundigheid ben jij een waardevolle sparringpartner. Jij 
komt je bed maar al te graag uit voor betekenisvol werk. En betekenis? Die maak je samen. Je 
bent toegankelijk en maakt graag contact. Je bent zelfstandig en zelfsturend en hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Dat jij je verantwoordelijk voelt, betekent niet dat jij je hoofd snel 
op hol laat brengen. Je voelt je comfortabel in diverse overleggen en rollen. Je beschikt over 
optimale gespreksvaardigheden, gaat lastige vragen niet uit de weg en legt pittige onderwerpen 
graag op tafel. Je kunt uitstekend in- en uitzoomen, van strategisch naar tactisch niveau en 
andersom. Je geniet ervan om vanuit een overkoepelende blik kwaliteit te verbeteren. Je bent 
van nature positief ingesteld en denkt altijd in mogelijkheden.   
 
Je beschikt over een relevante afgeronde hbo+/wo-opleiding met ruime ervaring binnen het 
onderwijs. Je hebt (aantoonbare) ervaring als adviseur in eenzelfde of vergelijkbare functie en ten 
minste affiniteit met basisonderwijs. Je bent in het bezit van een rijbewijs.  
 
Ben jij analytisch ingesteld en communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk? Ben je een 
echte teamspeler vol energie en humor? Dan horen wij graag van jou! 
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Praktische informatie en procedure 
Als deze functie je aanspreekt, als jij past in dit profiel en beschikt over de gevraagde ervaring, 
vaardigheden en expertise, dan nodigen we je van harte uit direct te solliciteren óf eerst een 
laagdrempelige kennismaking en koffiegesprek te plannen. Een afspraak voor een koffiegesprek 
kan gemaakt worden met Wiesje Verhoeven (directeur stafbureau). Daar waar mogelijk sluit ook 
een collega O&K aan. 
 
Wiesje Verhoeven is telefonisch bereikbaar via 0636432162 en via w.verhoeven@skofv.nl  
 
Direct solliciteren? Je motivatiebrief en cv verstuur je via vbent.org onder vermelding van 
vacaturenummer: 20230116 
Bellen met Carmen Piscopo, adviseur B&T kan ook, via: 0639833353  
 
Belangrijke data 
Sollicitaties zien we graag uiterlijk op 12 maart 2023 tegemoet. Houd alvast rekening met de 
volgende data: 
De 1e gespreksronde met de commissie vindt plaats op 15 maart in de middag en de 2e ronde op 
22 maart in de middag. 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie kun je terecht op de website van SKO of op de website van B&T. 
 
 

mailto:w.verhoeven@skofv.nl
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/adviseur-onderwijs-kwaliteit-sko/
https://ontwerpersvanonderwijs.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/adviseur-onderwijs-kwaliteit-sko/

