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De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omstreken (CVO) is op 
zoek naar een  

Senior beleidsmedewerker 
onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit  

Een analytisch sterke, innovatieve en overtuigende adviseur met een stevige persoonlijkheid  
en passie voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. 

 
Wie zijn wij? 
De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) verzorgt 
voortgezet onderwijs in de Rotterdamse regio aan ruim 21.000 leerlingen. Dat doet CVO met 
ca. 2.350 medewerkers op 38 scholen. Deze scholen zijn in zeven groepen geclusterd. De CVO-
organisatie bevindt zich in een enerverende fase: in het voortgezet onderwijs is veel aan de 
hand, in Rotterdam werkt CVO met haar collega-besturen en de gemeente aan de 
grootstedelijke uitdagingen en CVO bevindt zich in een boeiende interne transitie. 

Op het Henegouwerplein in Rotterdam is de centrale organisatie van CVO gevestigd. Deze 
bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur, een Concernstaf en de Shared Service 
Organisatie (HR, ICT, Financiën en Huisvesting/Facilitair). In de concernstaf zijn de disciplines 
Control, Beleid, Strategisch HR en Bestuursondersteuning ondergebracht.  
 
Wat is jouw plek? 
Als senior beleidsmedewerker onderwijskwaliteit werk je nauw samen met je collega’s uit de 
concernstaf, de medewerkers kwaliteitszorg bij de scholengroepen en de beide bestuursleden. 
De concernstaf is een klein team dat bestaat uit 8 medewerkers, waaronder het hoofd van de 
concernstaf. Het team is grotendeels nieuw qua samenstelling en zal zich de komende periode 
verder professionaliseren. Eén van de uitdagingen is het optimaliseren en borgen van de 
bestuurlijke processen. 
 
Wie ben jij? 

• Je bent vaardig in het analyseren van ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens over onderwijskwaliteit 
binnen het voortgezet onderwijs; 

• Je bent goed in het opstellen van analyserapportages (onderzoeken), adviezen en 
beleidsdocumenten; 

• Je houdt, ook onder tijdsdruk, het overzicht en kan prioriteiten stellen bij het werken aan 
meerdere en uiteenlopende projecten en dossiers; 

• Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 

• Je bent resultaatgericht en gewend initiatief te nemen; 

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, inclusief ‘een goede pen’; 

• Je weet mensen te motiveren, begeleiden en verbinden; 

• Je hebt ervaring met adviseren over onderwijsvernieuwing en – verbetering; 

• Je bent vaardig in het vertalen van complexe informatie naar inzichtelijke rapportages; 

• Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met onderwijskwaliteit en relevante wet- & 
regelgeving in het VO, dan wel de bereidheid en bekwaamheid om je dit in korte tijd eigen 
te maken. 

• Jij hebt passie voor het onderwijs en draagt graag vanuit jouw expertise een steentje bij 
aan het opleiden van jonge mensen voor de toekomst. 
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Wat ga je doen? 
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit de voorbereiding en ontwikkeling van beleid op het gebied 
van onderwijs en onderwijskwaliteit. Je bent sparringpartner van het bestuur en de directies 
van de scholen. Je verzamelt en analyseert gegevens op het gebied van onderwijskwaliteit en 
levert rapportages en cijfermateriaal. Je signaleert, informeert en geeft (gevraagd en 
ongevraagd) advies aan de bestuurders over risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen van het CVO. Je coördineert en stuurt inhoudelijk projecten aan en/of participeert in 
projecten binnen het eigen vakgebied. Je analyseert de kwalitatieve en kwantitatieve 
voortgang en resultaten van de kwaliteitszorg en stelt managementrapportages op. Je zorgt, 
samen met je collega’s bij de scholengroepen, voor het verder uitbouwen van een 
kwaliteitszorgsysteem onderwijs voor CVO. Je neemt deel aan diverse overleggen, 
werkgroepen en commissies.  
 
Wat vragen wij? 

• HBO+/Academisch werk- en denkniveau. 

• 5-7 jaar werkervaring in het onderwijs of een organisatie waarbij relevante 
onderwijskundige kennis is opgedaan. 

• Relevante kennis over kwaliteitszorg(processen) op bestuurlijk niveau. 

• Kennis van actuele onderwijskundige concepten, onderzoeken en ontwikkelingen, 
relevante wet- en regelgeving, het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie en 
ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg. 

• Kennis van en vaardigheid in het werken met geautomatiseerde 
managementinformatiesystemen en bijbehorende software, kennis van statistiek en 
kennis van methoden van onderzoek. 

• Een beschikbaarheid van 0,8 – 1,0 fte.  
 

Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie bij een van de grootste schoolbesturen van Rotterdam. Deze functie 

wordt beloond volgens schaal 12 (afhankelijk van kennis en ervaring € 3.459 –  € 5.403 bruto 

per maand) van de CAO VO. De CAO VO kent prima secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. 

een eindejaarsuitkering van 7,4%. De aanstelling is voor een jaar met uitzicht op een vaste 

aanstelling. 

Matchen we? 

Ben jij de nieuwe senior beleidsmedewerker onderwijskwaliteit bij de Concernstaf van CVO? Je 

kunt solliciteren door je CV met een korte motivatie uiterlijk 6 januari 2019 te sturen naar 

sollicitatie@cvo.nl onder vermelding van vacature CCS BEL 12-BMW-009. Op deze vacature 

kan zowel door interne als externe kandidaten worden gesolliciteerd.  

 

Hoe gaat het verder? 

In januari zullen gesprekken met kandidaten worden gevoerd. 

• 14-18 januari: 1e gespreksronde 

• 21-25 januari: 2e gespreksronde  
en aansluitend het arbeidsvoorwaardengesprek 

 

Meer weten?  

Neem dan contact op met Caroline Verboom 010-2171304. Zie ook www.cvo.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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