Het bestuurskantoor van Xpect Primair bestaat uit een team professionals op het gebied van Onderwijskwaliteit &
Ontwikkeling, HR, Financiën, ICT en Ondersteuning & Communicatie. Voor de afdeling Onderwijskwaliteit &
Ontwikkeling zoeken we versterking. Op deze afdeling werken beleidsadviseurs op het gebied van onderwijskwaliteit,
passend onderwijs, onderwijsontwikkeling en wet- en regelgeving. Deze professionals ondersteunen en faciliteren onze
scholen bij het verzorgen van goed onderwijs. Daarnaast adviseren en ondersteunen ze het bestuur en het
leidinggevend team bij ontwikkelingen op hun vakgebied en onderhouden ze contacten met externe partners.

• Een analytische en inspirerende onderwijskundige die met zijn/haar kennis van primair onderwijs onze scholen kan
ondersteunen bij het ontwikkelen en borgen van onderwijskwaliteit en op een effectieve manier verbindingen tot
stand kan brengen tussen de diverse experts binnen én buiten onze organisatie. Dit met het doel om de kwaliteit van
het onderwijs op al onze scholen te borgen.

• Een communicatief zeer vaardige adviseur en verbinder met gedegen kennis en ervaring van primair onderwijs en
onderwijskwaliteit. Een adviseur die van specifieke vraagstukken een goede analyse weet te maken en scholen kan
ondersteunen bij het bepalen en uitvoeren van de richting en inhoud van de oplossing. Die gevraagd en ongevraagd
bestuur en directeuren informeert en adviseert over de laatste ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.

• Een doelgerichte professional met uitstekende adviesvaardigheden en een academisch werk- en denkniveau.

• Een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is.
• Een tijdelijke benoeming in deze functie voor een jaar met de intentie deze aansluitend om te zetten in een vaste
benoeming. De functie is ingeschaald in CAO PO OOP schaal 11/12.
• Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte.
• Een prettig, betrokken team waar eigenaarschap, samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal
staan.

Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 6 september naar astrid.plagmeijer@xpectprimair.nl.
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