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De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. (CVO) is op zoek naar een 

Medewerker onderwijskwaliteit 

Een analytisch sterke, consciëntieuze en proactieve collega met passie voor                         
kwaliteitszorg in het onderwijs. 

 
Wie zijn wij? 
De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. verzorgt voortgezet onderwijs in 
de Rotterdamse regio aan ruim 21.000 leerlingen. Dat doet CVO met ca. 2.350 medewerkers op 42 
scholen. Deze scholen zijn in zeven groepen geclusterd. In Rotterdam werkt CVO met haar 
medewerkers, collega-besturen en de gemeente aan grootstedelijke uitdagingen. 

Op het Henegouwerplein in Rotterdam is de centrale organisatie van CVO gevestigd. Deze bestaat uit 
een tweehoofdige raad van bestuur, een beleidsstaf en een shared service organisatie (HR, ICT, 
Financiën en Huisvesting/Facilitair). In de beleidsstaf zijn de disciplines control, onderwijsbeleid en -
kwaliteit, strategisch HR en bestuursondersteuning ondergebracht. 

 
Wat is jouw plek? 
Als medewerker onderwijskwaliteit werk je nauw samen met je collega’s uit de beleidsstaf, de 
medewerkers kwaliteitszorg bij de scholengroepen en de beide bestuurders. De beleidsstaf is een klein 
team dat bestaat uit acht medewerkers, o.l.v. het hoofd beleidsstaf. De beleidsstaf ondersteunt de 
bestuurders, adviseert hen over uiteenlopende zaken (waaronder de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen) en zorgt dat de bestuurders in control zijn. De beleidsstaf signaleert vraagstukken, ontwikkelt 
beleid en informeert de scholen daarover. Door de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de 
scholen te faciliteren, geeft de beleidsstaf invulling aan haar verbindende rol binnen CVO. 
 
Wie ben jij? 

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

• Je bent vaardig in het vertalen van complexe informatie naar inzichtelijke rapportages, adviezen en 

beleidsdocumenten. 

• Je bent consciëntieus en proactief. Je signaleert tijdig behoeften en risico’s m.b.t. 
onderwijskwaliteit. 

• Je bent communicatief vaardig – zowel in woord als geschrift – naar het bestuur, de scholen en de 
collega’s bij de beleidsstaf. 

• Je bent bekend met managementinformatiesystemen specifiek voor het (voortgezet) 
onderwijs (waaronder CumLaude, het Internet Schooldossier, Vensters/Scholen op de 
Kaart, DUO-prognosemodellen) en kunt goed werken met de standaardprogramma’s van 
Office 365. 

• Je kent de wet- en regelgeving in het voortgezet onderwijs en het actuele 
onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. 

• Je herkent de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied en past deze toe 
in je werkzaamheden. Je houdt relevante publicaties bij en maakt de vertaalslag naar je 
eigen werkzaamheden. 

• Je beschikt over organisatiesensitiviteit. 

• Je 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 uit: 

• het verzamelen, voorbereiden en analyseren van data voor de beleidsontwikkeling en uitvoering 
van CVO-brede kwaliteitszorg; 

• het signaleren van en informeren en adviseren over risico’s in de onderwijskwaliteit op de scholen; 

• het procesmatig bewaken van communicatie over en uitvoering van CVO-brede kwaliteitszorg. Dit 
omvat onder meer de voorbereiding van de onderwijskundige planning- & controlcycli en de 
verslaglegging daarvan en het coördineren van collegiale visitaties, collegiale en bestuurlijke audits 
en inspectieonderzoeken;  

• het voorbereiden van het bestuursgerichte onderzoek van de Onderwijsinspectie. Dit omvat onder 
meer de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding van de scholen; 

• het voeren van het secretariaat van de collegiale visitaties. Dit omvat onder meer de 
verantwoordelijkheid voor de jaarplanning, afstemming en communicatie met alle betrokkenen en 
deelname aan de visitaties in de rol van secretaris; 

• het functioneel beheer van managementinformatiesystemen m.b.t. onderwijskwaliteit.  
 

Wat vragen wij? 

• HBO werk- en denkniveau 

• 3-5 jaar relevante werkervaring 

• Actuele kennis over kwaliteitszorg(processen) op bestuurlijk niveau 

• Kennis van statistiek en 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 en omstreken. Deze 

functie wordt beloond volgens schaal 9 (afhankelijk van kennis en ervaring € 2.522– € 3.811 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 medewerker onderwijskwaliteit bij de beleidsstaf van CVO? Je kunt solliciteren door je 

CV met een korte motivatie uiterlijk 8 december 2019 te sturen naar sollicitatie@cvo.nl onder 

vermelding van vacature CCS 9-MOK-004. Op deze vacature kan zowel door interne als externe 

kandidaten worden gesolliciteerd. Bij gelijke geschiktheid wordt de interne kandidaat geplaatst. 

 
Hoe gaat het verder? 

De gesprekken met kandidaten worden nog voor de kerstvakantie gevoerd. 

 
Meer weten? 

Neem dan contact op met Annemarie Neeleman 010-2171304. Zie ook www.cvo.nl 
 

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