SAMEN VOOR GOED ONDERWIJS
Ben jij de verbinder die samen met directeuren voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing van
ons onderwijs gaat zorgen? Reken jij op verschillen, zodat talenten en kwaliteiten optimaal
tot hun recht komen? Wil jij graag jouw expertise en ervaringen in het onderwijs inzetten om
in dialoog met elkaar tot nieuwe energie en inzichten te komen?
Dan ben jij onze nieuwe

Senior Adviseur Onderwijs (0,8-1,0 fte)
Jij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stelt het belang van het kind voorop
bent verantwoordelijk voor het zicht op en monitoren van het onderwijs (inhoud en kwaliteit)
zorgt samen met collega’s voor het initiëren van kwaliteitsontwikkelingen en vernieuwing in
aansluiting op het huidige onderwijslandschap
verbindt (zowel intern als extern), luistert, bevraagt en maakt bespreekbaar
vertaalt landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen naar de volgende stap in de praktijk van
kom Leren
richt op conceptueel en tactisch niveau in lijn met de strategie en koers processen in, zodat op
operationeel niveau de professional zijn werk kan doen
hebt veel kennis van en ruime ervaring met de organisatie en bedrijfsvoering van het primair
onderwijs
bent innovatief, ondernemend, creatief en communicatief vaardig
adviseert gevraagd en ongevraagd directeuren, IB’ers, teams en onze bestuurders
bent een echte sparringpartner voor onze bestuurders

De adviseur onderwijs werkt met en op onze scholen en op het bestuursbureau van Stichting kom
Leren en werkt samen directeuren, IB’ers, teams en ondersteunende disciplines (financiën, HR,
facilitaire zaken) aan inhoudelijke verbetering van het onderwijs in onze scholen.
Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. Wij staan
samen voor goed onderwijs en zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Onze ambities hebben we verwoord in drie richtinggevers: de mens centraal, talentontwikkeling en
diversiteit en de leer- en leefgemeenschap in transitie.
Stichting kom Leren is een gemeenschap waarin mensen worden gezien en gehoord. Het personeel
vormt het kapitaal van de organisatie. We hebben oog voor hun talenten en kwaliteiten. We koesteren
onze medewerkers, dagen ze uit en helpen ze groeien als mens en professional.

Wij:
• vragen een HBO+ of WO werk- en denkniveau
• zijn een organisatie die groot belang hecht aan goed werkgeverschap waar je fijne collegiale en
professionele samenwerking zult vinden
• geven je ruimte om zelf invulling te geven aan je functie vanuit jouw vakmanschap
• denken graag mee over verdere professionalisering
• bieden een salaris conform CAO PO schaal 12 OOP (maximaal € 5.527,-- bruto op fulltime basis)

Is dit iets voor jou?
Voor meer informatie over de Stichting kom Leren verwijzen we naar de website:
www.kom-leren.nl
Als je wil solliciteren vragen we je uiterlijk 1 juli te reageren door een motivatiebrief en CV te sturen
naar solliciteren@kom-leren.nl met als onderwerp: “sollicitatie adviseur onderwijs”.
Voor inhoudelijk informatie over de functie kun je contact opnemen met Inge Ambaum-Jordens,
bestuurder (i.ambaum@kom-leren.nl / 06-50467936).
De eerste gesprekken worden gevoerd op vrijdag 9 juli.

