
    
   

Kwaliteits- en beleidsmedewerker voor 0,4000 fte  

Wie zijn wij? 
Accent Praktijkonderwijs Nijkerk is een zelfstandige school voor Protestants Christelijk Praktijkonderwijs binnen 
de Meerwegen scholengroep. De vestigingsdirecteur en de afdelingsleider vormen samen het MT van de 
locatie. De school is een leer- en leefgemeenschap waarin moeilijk lerende jongeren met beperkingen als 
anders lerende jongeren met kansen worden gezien. Kansen die voor deze leerlingen in het onderwijs 
gerealiseerd kunnen en moeten worden. De school heeft een sterke en herkenbare positie in de lokale en 
regionale samenleving met een krachtig profiel naar onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven. Er wordt 
praktijkonderwijs verzorgd aan 235 jongeren van 12 tot en met 18 jaar door een team van 45 medewerkers.  

 

Functieomschrijving: 
Je voert onder de verantwoordelijkheid van de schooldirectie een aantal ondersteunende taken uit op het 
gebied van kwaliteit en beleid, en hebt een informerende, adviserende en ondersteunende rol in de 
voorbereiding en uitvoering van het kwaliteitsbeleid op de school. Te denken valt aan het doen van 
onderzoeken en evaluaties, periodiek monitoren van opbrengsten en opstellen van beleidsstukken. Elke school 
binnen Meerwegen heeft een kwaliteitsmedewerker en je werkt daardoor in een kring van collega’s op  
kwaliteitsgebied. Ook houd je je bezig met de coördinatie van diverse projecten binnen de school en extern. 

 
Wie zoeken wij?  
➢ Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt een afgeronde opleiding HBO in de 

richting kwaliteitsmanagement, onderwijskunde of soortgelijk. 
➢ Je hebt inzicht in de algemene gang van zaken in het onderwijs. 
➢ Je hebt werkervaring als kwaliteits- en beleidsmedewerker. 
➢ Ervaring in het onderwijs is een pré. 
➢ Je hebt kennis van (beleids-)ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteitszorg en van 

de relaties daarmee met andere beleidsterreinen.   
➢ Je kunt rapporten opstellen en beleidsnota’s schrijven. 
➢ Je beschikt over adviesvaardigheid op het gebied van kwaliteitszorg.   
➢ Je kunt analyses maken. 
➢ Je voelt je thuis tussen onze leerlingen. 
➢ Je bent competent in het samenwerken met collega's; oplossingsgericht, verbindend en kritisch. 
➢ Je werkt zelfstandig en kunt leidend te werk gaan. 

 
Wat bieden wij? 
➢ Een uitdagende functie waar ruimte is voor eigen initiatief.  
➢ De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 
➢ Een prettige werksfeer in een collegiaal team van professionals.  

➢ Op deze functie is de CAO-VO van toepassing. Inschaling is in schaal 10 (€ 2.592 -  € 4.301) en afhankelijk 

van je huidige inschaling en relevante werkervaring.  
 

Meer informatie en solliciteren? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke Haanschoten (vestigingsdirecteur) via 

telefoonnummer 033 - 2458819. Of kijk op www.accentnijkerk.nl/vacatures/ 

Jouw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag voor 22 september via vacature@accentnijkerk.nl gericht 

aan Marieke Haanschoten. De eerste gesprekken vinden plaats op maandagochtend 27 september. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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