Coördinator Kwaliteit Onderwijs en Opvang
Gemiddeld 28 tot 32 uur per week
Weet jij je weg te vinden in een organisatie die volop in ontwikkeling is? Ben je ambitieus en kan je op
inspirerende wijze vorm geven aan onze onderwijskundige en pedagogische visie? Dan is deze vacature
echt iets voor jou!
Functie
Als Coördinator Kwaliteit Onderwijs en Opvang zorg je voor een duidelijke visie op onderwijs en
pedagogiek. Je geeft vorm aan de ontwikkelingen binnen de SCIO Groep en speelt een belangrijke rol
in de verbinding tussen kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs. In overleg met
medewerkers ben je voortdurend bezig met het verbeteren van de onderwijskundige en pedagogische
kwaliteit.
Je geeft vorm aan de ingezette koers van onze Integrale Kindcentra (IKC’s) en de uitvoering van de
IKC-plannen. Je signaleert ontwikkelingen en trends op het gebied van onderwijs en opvang alsmede
relevante regelgeving. Samen met jouw team ondersteun je Schooldirecteuren en Cluster Managers
in het daadwerkelijk realiseren van alle plannen.
Jouw team bestaat uit vier Beleidsmedewerkers en drie Pedagogisch Coaches. Als leidinggevende
motiveer en enthousiasmeer je medewerkers zodat zij precies weten wat van hen wordt verwacht. Je
bent sparringpartner van het College van Bestuur en geeft hen gevraagd en ongevraagd advies.
Wij zoeken een collega die






welzijn van kinderen voorop stelt;
sociaal en verbindend is;
ondernemend en vernieuwend is;
denkt in kansen en oplossingen;
strategisch en doelgericht is.

Functie-eisen






Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op HBO/ WO werk en denkniveau;
Je hebt ervaring met kwaliteitssystemen alsmede wet- en regelgeving onderwijs en opvang;
Je hebt inzicht in onderwijskundige ontwikkelingen, specifiek de ontwikkeling van Integrale
Kindcentra;
Je hebt ervaring met het opzetten en aansturen van projecten en verandertrajecten;
Je hebt ervaring met beleidsvorming en het schrijven van beleidsstukken.

Wat bieden we jou?






Een afwisselende en uitdagende baan in een dynamische organisatie;
Een prettige werksfeer.
Ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
Salaris conform schaal 12 CAO Kinderopvang (min. € 4.002,- en max. € 5.458 op fulltime basis).
Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging

Meer informatie en solliciteren
Ben jij de Coördinator Onderwijs en Kwaliteit maar bovenal prettige collega die we zoeken?
Stuur dan voor vrijdag 30 april a.s. je cv en motivatiebrief naar sollicitatie@sciogroep.nl
t.a.v. Sanne Hulst o.v.v. sollicitatie “2126”
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Mail deze dan naar directiesecretariaat@sciogroep.nl.

