
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uitgebreid profiel vacature beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit 

KONOT en TOF Onderwijs 

 

Juni 2021 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

Konot  

De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige 

omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen en De Lutte. 

Dat doen we met 500 medewerkers voor ruim 4200 leerlingen. De voortdurende veranderingen in 

het onderwijs houden ons scherp en dagen ons uit steeds nieuwe manieren te vinden om het beste 

in hen naar boven te halen. Betrokkenheid, vertrouwen, respect, openheid en dynamiek staan bij ons 

centraal.  

 

De 22 Konot-scholen delen de Katholieke grondslag en de aandacht voor veilig en uitdagend 

onderwijs, maar brengen ook hun eigen accenten aan. De scholen hebben allemaal hun eigen sfeer 

en invulling van het onderwijs. 

 

TOF Onderwijs 

Negen basisscholen in de gemeente Tubbergen, met een eigen naam en een eigen identiteit, maar 

samen één stichting. Samen plannen maken, samen ergens voor gaan en kennis en kansen delen. 

Meer dan 150 medewerkers werken aan een onderwijsomgeving met in de kern van hun handelen: 

- Het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal; 

- aandacht voor de maatschappij waarin wij leven; 

- onderwijs verzorgen van hoge kwaliteit; 

- gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen en innovaties en veranderingsbereid; 

- samenwerken met diverse opvoedings-  en onderwijspartners. 

 

TOF Onderwijs is een veilige plek, waar betrokken mensen elkaar  ontmoeten en zichzelf mogen zijn 

en waar ongeveer 2000 kinderen de waarde van hun bestaan kunnen ontdekken. TOF Onderwijs 

draagt daartoe bewust en expliciet de waarden en normen van veiligheid, respect, betrokkenheid, 

openheid en authenticiteit over. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OVER DE VACATURE 

 

Als beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit adviseer en ondersteun je het College van Bestuur 

(CvB), de directeuren, de intern begeleiders en daarmee de scholen bij de ontwikkeling, 

implementatie en monitoring van onderwijs en kwaliteit. Je speelt een inspirerende en 

coördinerende rol bij de interne huisacademie. Daarnaast ondersteun je de organisatie bij het voeren 

van de (interne) dialoog over de ontwikkeling van goed onderwijs en de zorg voor goede kwaliteit.  

 

Als adviseur Onderwijs&Kwaliteit houd je je bezig met:   

 

• Het kwaliteitssysteem:  

o Dit betreft het onderhouden, verbeteren en doorontwikkelen van het systeem van 

kwaliteitszorg. Dit kwaliteitszorgsysteem draagt bij aan de ontwikkeling van de ambities 

van op organisatie en schoolniveau met als doel goed onderwijs voor iedere leerling.  

o Je bent mede verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit van onderwijs binnen 

de organisatie en hebt daarbij niet alleen oog voor product, maar ook voor processen. 

o Een onderzoekende houding en analytische vaardigheden vormen onderdeel van je 

persoonlijkheid, maar je bent ook in staat het grotere geheel te overzien.   

o Je draagt zorg voor vastgestelde (beleids)documenten en speelt een rol bij de zorg voor 

de actualiteit van deze documenten.  

 

• De ondersteuning en advisering op het gebied van onderwijskwaliteitsbeleid:  

o Je ondersteunt het CvB, de directies en de scholen bij de ontwikkeling van strategisch 

beleid en beleid op de scholen dat vanuit eigenaarschap en betrokkenheid vanuit de 

organisatie tot stand komt.   

o Je hebt oog voor de verbinding tussen het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van 

onderwijs en kwaliteit binnen de organisatie en de scholen.  

o Je ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van het beleid zoals het ondersteunen bij 

waarderende visitaties, het zicht houden op risico’s, het ondersteunen bij en organiseren 

van kwaliteitsmetingen en opbrengstenmetingen   

 

• Ondersteuning van en advisering van de dialoog over onderwijs en kwaliteit: 

o Je bent in staat de reflectie en dialoog over onderwijs en kwaliteit op organisatie en ook 

schoolniveau te ondersteunen.  

o Je ondersteunt daarbij het CvB bij het voeren van schoolbesprekingen, waarbij het 

strategische beleidsplan, het schoolplan en de ontwikkeling van de kwaliteit van 

onderwijs de leidraad vormen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

o Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan CvB over onderwijs en kwaliteit. Het 

analyseren en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteit 

vormt hiervan onderdeel en is gericht op het stimuleren van onderwijsontwikkeling.  

 

• Het onderhouden van relevante contacten en netwerken: 

o Je bent in staat om een prettige en stimulerende rol te spelen in diverse project- en 

werkgroepen en bent in staat een belangrijke rol te spelen bij de tot standkoming van 

gedragen beleid.  

o Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en toezichtskaders.  

o Je zorgt voor het onderhouden van contacten met onder meer de Inspectie van het 

Onderwijs, de gemeenten en overige partners. 

 

• Professionalisering:  

o je bent in staat een coördinerende, maar ook inspirerende rol te spelen bij het 

aanbod van de interne Academie.  

o  Je hebt daarbij ook voor ontwikkelingen op het gebied van innovatief onderwijs en 

het geven van effectief onderwijs. 

o Je bent in staat professionalisering binnen de organisatie te verbinden met de 

ambities van de organisatie en de scholen.  

 

Profiel  

 

Je bent een motiverende en energieke persoonlijkheid. Je bent bevlogen, flexibel, 

resultaatgericht, daadkrachtig en je kan planmatig werken. Je hebt humor, bent 

oplossingsgericht en open minded. Je hebt een afgeronde hbo+/wo opleiding, zoals Master 

(S)En, Leren en innoveren, Onderwijskunde of Organisatiewetenschappen. Je hebt kennis van 

kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit in het primair onderwijs en de ontwikkelingen op deze 

beleidsterreinen. Je kunt terugkijken op een flinke dosis relevante werkervaring.   

 

Arbeidsvoorwaarden  

Ingangsdatum  1 september 2021  

Taakomvang  32 uur 

Salaris schaal  11 (verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO)  

 

Extra’s voor de functie benodigde middelen als laptop en smartphone, collectieve 

ziektekostenverzekering en opleidingsmogelijkheden 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie en sollicitatie 

- Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anita ten Dam, P&O adviseur  

(0541-580350) 

- je sollicitatie uiterlijk 20 juni a.s. per mail naar vacature@konot.nl ; 

- de sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandagochtend 28 juni in de ochtend; 

- een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. 
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