Beleidsmedewerker - Onderwijskundig adviseur (0,8 fte)
De Afdeling Onderwijs & Kwaliteit verleent o.a. onderwijskundige diensten aan scholen
binnen het LMC-VO, variërend van advies tot training, coaching, kwaliteitszorg en
onderzoek. De afdeling adviseert docenten, managers, beleidsmedewerkers en
bestuurders over een breed scala aan onderwijskundige producten en vraagstukken. De
afdeling werkt vraaggericht en met evidenties onderbouwd aan onderwijs dat leerlingen
uitdaagt en docenten inspireert.
De werkzaamheden









het geven van didactische trainingen aan docenten;
ondersteunen van scholen in het ontwikkelen van digitaal onderwijs
ondersteunen van scholen in het ontwikkelen van
onderwijs ondersteuningstrajecten;
adviseren bij curriculum- en onderwijsontwikkelingstrajecten;
adviseren van docenten en managers over hun onderwijs(beleid);
leveren van een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen van
de afdeling;
advisering aan in- en externe betrokkenen over kansen en knelpunten binnen
projecten en ontwikkelingen in jouw vakgebied;
opstellen van onderwijskundige verbeteradviezen.

Functie-eisen













minimaal een afgeronde HBO opleiding onderwijskunde of daarmee vergelijkbaar
beschikt over gedegen kennis van actueel onderwijskundig onderzoek en
vakkennis over het ontwikkelen van voortgezet onderwijs.
ruime ervaring in VO als onderwijskundige en in het uitvoeren van coördinerende
werkzaamheden.
ervaring met het verzorgen van trainingen aan docenten in het voortgezet
onderwijs en/of onderwijservaring, je neemt graag initiatief voor nieuwe
ontwikkelingen.
inzicht in de manier waarop directies de kwaliteit van hun opleiding kunnen
verbeteren en borgen.
overtuigende en inspirerende gesprekspartner voor docenten, directies en
collega’s.
kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
in het bezit van goede projectmanagementvaardigheden.
affiniteit met de inzet van ICT in het onderwijs.
affiniteit met het bewaken van de kwaliteitszorg.
uitstekende schrijfvaardigheid, adviesvaardigheden en gevoel voor verhoudingen.

Je deelt je kennis, vraagstukken en dilemma’s graag met collega’s en andere vakgenoten
om jezelf, de afdeling en het vak verder te ontwikkelen. Daarnaast ben je gedreven in je
vak.
Arbeidsvoorwaarden
0,8 FTE in schaal 11 CAO-VO, proeftijd 1 jaar. Na gebleken geschiktheid aanstelling voor
onbepaalde tijd. Op termijn uitloop naar schaal 12 behoort tot de mogelijkheden.
Stuur je sollicitatie voorzien van motivatie en curriculum vitae voor 18 september
2017 naar; mjansen-besseling@lmc-vo.nl

