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Vacature 

Beleidsmedewerker/onderwijsadviseur kwaliteit & governance 

Werkgever   VOS/ABB 

Plaats    Woerden 

Provincie   Utrecht 

Opleidingsniveau  WO/HBO 

Ervaring   > 3 jaar 

Dienstverband  0,8-1,0 

 

Organisatie 

VOS/ABB is de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging 

behartigt de belangen van bestuur en management in het openbaar en algemeen 

toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Circa 275 schoolbesturen met in totaal 

ongeveer 2000 scholen zijn als lid bij VOS/ABB aangesloten.  

De drie pijlers van VOS/ABB zijn identiteit & imago, bestuur, management & ondersteuning 

en politieke lobby. We werken vanuit de kernwaarden van openbaar en algemeen 

toegankelijk onderwijs met als wenkend perspectief het concept School!, dat uitgaat van 

funderend onderwijs dat boven de denominaties is uitgestegen. 

Onze nieuwe collega gaat zich binnen elk van de pijlers vooral richten op kwaliteitsbeleid, 

kwaliteitszorg en governance in het voortgezet onderwijs. Daarbinnen krijgen actuele 

thema’s elk hun plek, zoals gelijke kansen in het funderend onderwijs, de aansluiting van het 

primair op het voortgezet onderwijs, strategische beleidsvorming en professionalisering en  

evaluaties van raden van toezicht. Daarnaast levert de beleidsmedewerker vanzelfsprekend 

een bijdrage aan de brede doelstelling van VOS/ABB, de identiteit van het openbaar 

onderwijs en de verdere ontwikkeling van onze organisatie. 

Functieomschrijving 

De belangrijkste werkzaamheden zijn:  

- onderzoek en analyse van ontwikkelingen bij onze leden en in het onderwijs 

- beleidsontwikkeling en –uitvoering op de gebieden kwaliteitsbeleid en governance 

- advisering, project- en procesbegeleiding 

- belangenbehartiging en -vertegenwoordiging 

- onderhouden van ledencontacten en contacten met relevante stakeholders in het VO 

- serviceverlening aan leden 

Ga naar de volledige functiebeschrijving beleidsmedewerker 

Functie-eisen 

U hebt brede of gespecialiseerde kennis op het gebied van kwaliteitsbeleid en –zorg en 

governance. U bent bekend met het primair en met name met het voortgezet onderwijs en 

hebt een brede interesse in het onderwijs, het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en 

landelijke ontwikkelingen. U hebt inzicht in onderwijskundige, financiële, organisatorische en 

sociale samenhangen. U schrikt niet van wet- en regelgeving en kent de lokale, regionale en 

landelijke politiek-bestuurlijke context van het funderend onderwijs goed. 

U herkent uzelf in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en 

bent bereid deze actief uit te dragen.  

https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2016/12/Functiebeschrijving-beleidsmedewerker.pdf


 

 
2 

U bent vaardig in het vergaren en analyseren van informatie en het opstellen van adviezen. 

U bent in staat complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en 

mensen en processen te verbinden. U legt en onderhoudt gemakkelijk contacten. U beschikt 

over uitstekende spreek-, schrijf- en luistervaardigheden. 

VOS/ABB bestaat uit een klein team enthousiaste en gedreven (beleids)medewerkers/ 

onderwijsadviseurs. Samenwerking, zelfstandigheid en flexibiliteit zijn voor ons belangrijke 

eigenschappen. Wij vinden het belangrijk dat wij zichtbaar zijn voor onze leden en van u 

wordt dan ook verwacht met enige regelmaat schoolbesturen/scholen te bezoeken.  

Wij bieden 

Wij bieden u een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband. VOS/ABB 

stimuleert persoonlijke ontwikkeling en groei en hecht sterk aan kennisdeling. Wij bieden een 

pakket met prima arbeidsvoorwaarden. Het salaris is afhankelijk van kennis, ervaring en 

opleiding. Uw standplaats is Woerden.  

Sollicitatieprocedure 

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot en met 2 juli richten aan Hans 

Teegelbeckers, directeur VOS/ABB. De eerste gesprekken zullen worden gevoerd op 5 en 9 

juli. 

U kunt uw brief en curriculum vitae mailen naar solliciteren@vosabb.nl. 

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met Hans 

Teegelbeckers: 06-51603209. 

mailto:solliciteren@vosabb.nl

