
 
Onze kinderen komen, groeien en gaan – onze impact duurt een mensenleven lang. 
Basisonderwijs maakt hoe dan ook een enorme indruk. Daarom gaan wij bij SKOPOS 
voor topklasse in de klas. Jij ook? Zie jij onderwijs als een vak en een roeping? En wil je 
de kwaliteit daarvan samen ontwikkelen en aansturen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 

Stafmedewerker Onderwijskwaliteit 
(0,8 fte) 

 

De uitdaging 
 
Je werkt op het snijvlak van beleid en beleving. Je verbindt, 
toetst, adviseert, ontwikkelt. Je werkt bovenschools maar 
duikt net zo makkelijk de school in om daar met het team te 
werken aan kwaliteit op de lesvloer. Want goed onderwijs 
maken we samen. 
 
Jij bent de “kwaliteitsmeester”, verantwoordelijk voor 
ontwikkeling en toepassing van standaarden. Je bent de spin 
in het kwaliteitszorgweb. Bewaakt de doorgaande lijn. Bent 
een aanjager van de professionele cultuur. Adviseert 
(on)gevraagd aan bestuur, directeuren en collega’s. Je 
rapporteert aan de directeur-bestuurder. 
 

Wat wij bieden 
 

• Een betekenisvolle functie in een PO-stichting met een 
ambitieuze visie, fijne collega’s, veel inhoudelijke 
uitdaging en alle ruimte voor groei.  

• Beloning volgens schaal 11 cao PO OOP.  

• Een aanstelling voor onbepaalde tijd na gebleken 
geschikheid in het eerste jaar. 

• Een uitgebreid onboardingstraject zodat je goed in de 
organisatie landt.  

• Loopbaanontwikkeling met opleidingen, interne oriëntatie 
en actieve begeleiding. 

• Een eigen laptop en telefoon. 

• Gave dingen zoals een jaarlijkse feestelijke Dag van de 
Leraar.  
 

 
 

 
Jouw profiel 
  

• Jij leeft kwaliteit: je zegt wat je doet en doet wat je zegt, 
hebt feeling voor collectief en individueel belang, en 
hanteert hoge standaarden.   

• Je bent een echte onderwijsmaker, met een heldere visie 
die je inspirerend, vanuit senioriteit kunt uitdragen. 

• Je hebt een duidelijke opvatting over wat goed onderwijs 
is en hoe dat zichtbaar is in de klas. 

• Je hebt relativeringsvermogen, gevoel voor humor en 
durft professioneel te knokken. 

• Je kunt analytisch, strategisch en conceptueel denken, 
doen en schrijven. En koppelt wetenschappelijke kennis 
soepel aan de praktijk. 

• Vanuit je ervaring in (primair) onderwijs weet je wat er 
komt kijken bij schoolbestuur en kwaliteitssystemen. 
Bovenschoolse ervaring is een pre.  

 

Je hebt interesse. Fijn! En nu? 
 
Reageer uiterlijk 1 juni a.s. met jouw overtuigende brief 
inclusief cv. Stuur je sollicitatie aan Annemieke Pepping via 
vacature@skoposschijndel.nl. 
 
Het eerste gesprek vindt plaats op 9 juni a.s. Hebben we een 
klik, dan praten we uitgebreid verder. Een (ontwikkel-) 
assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
Voor meer informatie zie www.skoposschijndel.nl. Je kunt 
ook contact opnemen met Monique Goudzwaard, P&O-
adviseur, via telefoonnummer 073-5432635.  
 
Geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature graag.

 

Ben jij die kwaliteitsmeester? (v/m) 

Alle basisscholen in Schijndel zijn onderdeel van SKOPOS. Wij geloven met heel 
ons onderwijshart dat ieder mens meesterlijk kan zijn. Samen met de 
kinderopvang en onze andere partners doen onze 200 professionals er alles aan 
om ruim 1.800 kinderen een onvergetelijke schooltijd te geven. Onze 7 scholen, 
elk met een eigen profiel en onderwijsconcept, vormen 4 Educatieve Basiscentra 
waar educatie, opvang en ondersteuning wordt geboden. Zo zit je in Schijndel 
altijd goed op school. En zijn we samen meesterlijk – kinderen én grote mensen.   

Samen zijn we meesterlijk 
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