Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
(SOPOH) is per direct op zoek naar:

Een enthousiast en inspirerend
hoofd/senior adviseur Onderwijs en Kwaliteit
M/V (0,8 wtf)
SOPOH is een ambitieuze stichting voor primair openbaar onderwijs met 20
scholen in de Haarlemmermeer, waaronder een internationale school en een
SBO.
Samen met de scholen wordt hard gewerkt aan goede kwaliteit van het
onderwijs. De afgelopen jaren heeft SOPOH het kwaliteitsbeleid ontwikkeld en in belangrijke mate - geïmplementeerd. Dit kwaliteitsbeleid zal in de komende
jaren verder vorm krijgen.
Tevens staan we voor de opgave een impuls te geven aan vernieuwing van het
onderwijs inspelend op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en
vernieuwende inzichten over hoe het primair onderwijs vormgegeven kan
worden.
Als hoofd/senior adviseur Onderwijs en Kwaliteit ben je verantwoordelijk voor het
kwaliteitsbeleid en het onderwijsbeleid gericht op verbetering en innovatie.
Je hebt daarin een nauwe relatie met de directies en intern begeleiders van onze
scholen. Je rapporteert aan en adviseert het college van bestuur en onderhoudt
relevante externe relaties en blijft op de hoogte van actuele kennis en inzichten.
Wij zoeken een persoon:
• met visie, ambitie, lef en creativiteit;
• die in staat is om de samenwerking te creëren en zowel een sturende als
een ondersteunende rol kan bekleden;
• die daadkrachtig is en zichtbaar is binnen en buiten SOPOH;
• die mondeling en schriftelijk communicatief zeer vaardig is;
• die analytisch sterk is en de resultaten/uitkomsten weet te vertalen naar
richtinggevende plannen;
• die goed op de hoogte is van voor het Primair Onderwijs actuele
onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van de
kwaliteitszorg;
• die goede kennis heeft van relevante wet- en regelgeving;
• die ruime ervaring heeft in een adviserende of leidinggevende positie;
• die een academisch werk- en denkniveau heeft.
U kunt uw sollicitatie, gericht aan het bestuur van SOPOH, voorzien van een
duidelijke motivatie en aangevuld met uw actuele CV per e-mail sturen naar
Angelique van Keulen, angelique.vankeulen@sopoh.nl

Reageren kan tot 14 januari 2019.
Wij bieden:
Een prettige werkomgeving op een kleinschalig bestuurskantoor. De functie
bestaat nu een jaar en biedt een mooie uitdaging om gezamenlijk de organisatie
te helpen ontwikkelen. De functie valt onder de CAO PO en is ingeschaald in OOP
schaal 12.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.sopoh.eu, ook kunt u
bellen met de heer Pieter Cornelissen, voorzitter college van bestuur, 0612555779.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

