Senior stafmedewerker kwaliteit voor 0,8 fte
per 1 september 2019
Context
Het Pleysier College is een ambitieuze organisatie voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op algemeen
bijzondere grondslag voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren van 12-20 jaar in de regio
Haaglanden. Onder de stichting vallen de Pleysier Colleges Delft, Transvaal, Westerbeek, Zefier en Zoetermeer.
Elke school heeft haar eigen populatie en daarmee ook haar eigen aanpak. Binnen het Pleysier College vinden
bijna 700 leerlingen een plek en er werken ongeveer 180 medewerkers inclusief een flexibele schil. Het Pleysier
College werkt samen met vier regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs, te weten
Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West, Stichting Regionaal Samenwerkingsverband PVO (Regsam),
Samenwerkingsverband VO Westland en Stichting Samenwerkingsverband VO Delflanden.
Het bestuur van het Pleysier College wil het sturen op de onderwijskwaliteit verder ontwikkelen. Er is gestart
met een intensief traject voor het opzetten van een systeem van kwaliteitszorg o.l.v. een externe deskundige.
De functieomschrijving
De staf medewerker kwaliteit
•
•

•
•
•

Draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg: het geheel aan maatregelen waarmee het Pleysier
College op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert
Ondersteunt bestuur en directeuren bij het verzamelen en analyseren van cijfermatige en kwalitatieve
informatie die nodig is om te sturen op onderwijskwaliteit, functioneel is voor de ontwikkeling van
betrokken Pleysier College(s) en eveneens gebruikt wordt voor de externe verantwoording
Levert, bij het inzetten van kwaliteitszorg, een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het strategisch
beleid van de Stichting
Levert een bijdrage aan de professionele cultuur, zet ontwikkelgroepen op rond Pleysierbrede
onderwijsthema’s, organiseert de uitwisseling tussen scholen en versterkt zo het leren van en met elkaar.
Maakt deel uit van het bestuursoverleg

Vaardigheden en kwaliteiten
•
•
•
•
•

•

Als stafmedewerker kwaliteit beschik je over een heldere visie op (VSO)onderwijs.
Je beschikt over een integrale kijk op onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling en verbindt dit met het
vernieuwde toezicht van de onderwijsinspectie.
Je bent een inspirerend adviseur en sparringpartner voor bestuur, schooldirecteuren en andere
medewerkers op de scholen
Je maakt verbinding op alle niveaus en weet hoe je met elkaar innovaties in onderwijs vorm geeft en
realiseert.
Je ondersteunt het proces van verdieping van de onderwijskwaliteit en realiseert op bestuurs- en
schoolniveau een helder zicht op dit vakgebied passend bij het hernieuwde inspectietoezicht. Je doet dit
vanuit de principes van de professionele cultuur zodat het eigenaarschap bij de leraren en directie ligt.
Je bent een geaccrediteerde auditor of je bent bereid je hierin te scholen

Wat biedt Pleysier
•
•
•
•
•

Een boeiende en uitdagende werkomgeving op het stafbureau in Den Haag.
Een stevige, afwisselende en brede functie waarin je actief bijdraagt aan de ontwikkeling en realisatie van
toekomstgericht hoogwaardig onderwijs voor de verschillende doelgroepen op de Pleysier Colleges
Betrokken teams met enthousiaste medewerkers
Werken voor en met interessante doelgroepen
Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

Wat vraagt Pleysier?
Belangrijke vereisten zijn onder meer:
• WO werk- en denkniveau.
• Kennis/ervaring met de doelgroepen van het Pleysier College
• Ervaring in een vergelijkbare lijn- en/of projectmanagementpositie, bij voorkeur in een organisatie voor
voortgezet speciaal onderwijs
• Aantoonbaar veranderkundige en adviserende kwaliteiten in een omgeving met hoog opgeleide
professionals.
• Concrete ervaring met het initiëren en ondersteunen van onderwijsvernieuwing.
• Brede kennis van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg en innovatie en de wet- en
regelgeving in het VSO onderwijs
• Gecertificeerde auditor of de bereidheid om deze opleiding te volgen.
• Verbindende kwaliteiten
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• Communicatief ben je sterk

Aard van het dienstverband
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
Inschaling is op basis van schaal 12 CAO Primair Onderwijs.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar Marije Veldhuis-van den Broek: m.veldhuis@pleysier.nl

Sollicitaties graag per mail richten aan:

Pleysier College, Personeelszaken, ter attentie van m.veldhuis@pleysier.nl

Sluiting
Reactie termijn is tot uiterlijk 21 april. De gesprekken vinden plaats op: 1e gespreksronde maandag 13 mei
13.00 uur tot 17.00 uur.2e gespreksronde maandag 20 mei 10.00 uur tot 12.00 uur.Salarisgesprek donderdag
23 mei

