
 

 

VACATURE  

MEDEWERKER ONDERWIJSKWALITEIT (m/v) 

(16 TOT 24 UUR) 

De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken, 
beheert 22 scholen, die verspreid zijn over 7 gemeenten. 
 
De stichting heeft een College van Bestuur, bestaande uit 2 personen en een bestuursbureau waarin 
naast het College van Bestuur ook beleids-, stafmedewerkers, een controller en een secretaresse 
werkzaam zijn. 
 
De Groeiling heeft een eigen expertise- en begeleidingscentrum De GroeiAcademie, waarin werkzaam 
zijn een coördinator, orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerlingondersteuners en administratief 
medewerkers. De medewerker onderwijskwaliteit gaat deel uit maken van het team van De 
GroeiAcademie.   
 
De scholen van De Groeiling vallen onder drie Samenwerkingsverbanden te weten: SWV Midden-
Holland, SWV Passenderwijs en SWV Rijnstreek. 
 
 

De functie 

 De medewerker Onderwijskwaliteit ondersteunt in samenwerking met de collega’s van 
De GroeiAcademie scholen en het bestuur bij het verbeteren en vorm geven van hun 
onderwijs: adviseert en ondersteunt met name intern begeleiders, directeuren van de scholen, 
werkgroepen en het bestuur bij het uitvoering geven aan het kwaliteitsbeleid van De Groeiling 
op schoolniveau.  Onder andere door hen te helpen bij het analyseren van onderwijsresultaten, 
het evalueren van het onderwijs in de school/de groepen en het planmatig verbeteren en 
borgen van de kwaliteit hiervan. Voor de schooldirecteur is de medewerker Onderwijskwaliteit 
een sparringpartner.  

 biedt procesondersteuning ten aanzien van innovatieve projecten,  klankbordgroepen en 
leerkringen binnen De Groeiling 

 organiseert en voert samen met een auditcommissie de audits uit op scholen op basis van een 
schoolzelfevaluatie in het kader van het kwaliteitsbeleid van De Groeiling.  

 ondersteunt het bestuur en scholen door hen te informeren over regeling en landelijk beleid 
inzake onderwijskwaliteit, het genereren en analyseren van gegevens met betrekking tot  de 
onderwijskwaliteit op de scholen en het monitoren van de kwaliteit van verplichte en/of  
openbare documenten/sites  

 
  



Functie eisen 

 is minimaal in het bezit van een relevant HBO-diploma en een masterdiploma op 
onderwijskundig gebied.  

 heeft minimaal 4 jaar ervaring  met onderwijskundige advisering,  procesondersteuning en 
schoolverbeteringstrajecten  

 heeft aantoonbare kennis van het onderwijsveld en –beleid  en in het bijzonder het 
inspectiekader; 

 heeft kennis van ParnaSys en andere systemen die informatie over de onderwijskwaliteit 
genereren en is vaardig in het digitaal verwerken, analyseren en presenteren van deze 
gegevens; 

 is analytisch sterk, ontwikkelings- en oplossingsgericht  

 kan helder communiceren op alle niveaus. 

 is positief ingesteld 

 heeft oog voor de verhoudingen binnen de organisatie en is zich bewust van zijn/haar positie als 
ondersteuner van zowel het bestuur als de scholen.  

 
Arbeidsvoorwaarden 
De benoeming gaat zo spoedig mogelijk in. Het salaris is maximaal €4.621 (schaal 11) bruto per maand 
op basis van een volledig dienstverband (40 uur).  Rechtspositie is conform de lopende CAO-PO. De 
benoeming is voor 16 tot 24 uur. 
 
 
Sollicitatieprocedure 
Je sollicitatie, inclusief curriculum vitae, kun je voor 23 november a.s. mailen naar naar  
secretariaat@degroeiling.nl ten name van Ineke van Zijl. 
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op 4 december a.s. vanaf 10.00 uur. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
Informatie over de functie 
Bij de coördinator van De GroeiAcademie Ineke van Zijl ( 0182-678979: di/wo/do)  
 

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten 

interne kandidaten de voorkeur. 

 

  

Stichting De Groeiling die met 22 scholen het katholiek en interconfessioneel 

primair onderwijs verzorgt in de gemeentes Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, 

Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met 

bijna 500 medewerkers geven wij onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen. Kijk op 

www.degroeiling.nl voor onze andere vacatures. 

 

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

http://www.degroeiling.nl/

