
 

 

 

Vacature Adviseur Kwaliteitszorg 

     0,2 tot 0,4 wtf 

 

Functiebeschrijving 
Coördinatie van activiteiten en processen Ontwikkelen, ontwerpen en beheren van structuren en 
systemen en het adviseren hierover. Kortom: een parttime baan met raakvlakken: kwaliteit, advies, 
beleid én onderwijs. 
 

De context 
De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) is het bevoegd gezag van vier scholen 

in Rotterdam en één school in Dordrecht. Het bestuur van de SIPOR stuurt op hoofdlijnen. Het 

College van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeuren van de 

scholen zijn verantwoordelijk voor de eigen school.  

Op de scholen zijn, naast de adviseur kwaliteitszorg, een directeur, verschillende leerkrachten, 

lerarenondersteuners, onderwijsassistenten, klassenassistenten, conciërges, administratief 

medewerkers en godsdienstleerkrachten actief. 

De adviseur kwaliteitszorg ontwikkelt beleid, adviseert en ondersteunt het College van Bestuur en de 5 

schooldirecteuren bij de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitszorg en begeleidt 

medewerkers en activiteiten in het kader van de kwaliteitszorg met behulp van het 

kwaliteitszorgsysteem WMK-PO. Het betreft een nieuwe functie die ontstaan is vanuit ons strategisch 

beleidsplan. 

 
Enkele taken en verantwoordelijkheden 

 Verbeterplannen opstellen, voortgang toetsen en bijsturen waar nodig. Mogelijke thema’s 
(mede afhankelijk van de scan en jouw input): lesmethodes, methodieken en aansluiten van 
curriculum op het vervolgonderwijs; 

 CvB ondersteunen t.b.v. de onderwijsinspectie; 

 Ontwikkeling beleid c.q. kwaliteitszorgsysteem en managementadvisering; 

 Coördinatie en begeleiding kwaliteitszorg; 

 Contact met onderwijsinspectie, onderwijsadviesdiensten, gemeenten enz.; 

 Verder zal je betrokken zijn bij ons nieuwe strategische beleidsplan. 

 

Aangeboden 
Je komt te werken op ons ‘bestuursbureau’. We zijn gevestigd in een prachtig pand van IBS de Noen 

in Rotterdam-Crooswijk. 

Wat maakt de functie zo uitdagend? Deze nieuwe functie kan jij zelf helemaal vorm gaan geven. Je 

krijgt alle vrijheid, autonomie en regie om er een succes van te maken. Jij bepaalt jouw agenda qua 

inhoud, maar ook praktisch. Je krijgt een laptop zodat je alle faciliteiten beschikbaar hebt. 

Praktisch: cao-po; Schaal 11 en eindejaarsuitkering 

 



 

 

 

 

 
De ideale parttime Adviseur Kwaliteitszorg: 

 HBO / WO (bijv. Onderwijskunde of Organisatiewetenschappen) 

 Tenminste 3 jaar relevante werkervaring (onderwijs en kwaliteit) 

 Ervaring met het geven van advies 

 Kennis van relevante wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen van de inspectie en 
kwaliteitszorg(systemen) in het onderwijs 

 

Mogelijke achtergronden (slechts als voorbeeld): Je bent vroeger directeur van een school geweest en 

hebt ervaring met kwaliteit of je hebt gewerkt bij de gemeente als bijv. Beleidsadviseur (zorg / 

onderwijs / passend onderwijs / jong kind). 

Als persoon kun je draagvlak creëren bij stakeholders, hen enthousiasmeren en hen bewust maken 

van gewenste veranderingen. Je bent organisatiesensitief, een sparringpartner voor het CvB en de 

directeuren. Je kunt operationaliseren en je hebt uiteraard affiniteit met kind en onderwijs. 

 

Solliciteren en proces: 

Kandidaten komen in aanmerking voor een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een 

dienstverband voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren. 

Wij wijzen je erop dat het navragen van referenties en een assessment onderdeel uitmaken van de 

selectieprocedure.  

 

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, kunt u voor 5 juli 2019 richten aan: 

SIPOR 

T.a.v. de heer C. Gerdan, voorzitter CvB 

Tel: 06-27204440 

Email: c.gerdan@sipor.nl 

 

 

 

 

 


