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Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden (SVOH) is op zoek naar een 
 
Beleidsmedewerker onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit 0,8 fte 
 
SVOH 
Stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder 
voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. De stichting bestaat uit tien scholen op 22 locaties 
in Den Haag en Rijswijk, waar circa 1.500 medewerkers onderwijs verzorgen voor meer dan 
14.000 leerlingen. De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in 
het gehanteerde onderwijsconcept, maar kennen daarbij een sterke verbondenheid met de 
identiteit van VO Haaglanden. Meerwaarde ontstaat door onderlinge uitwisseling, gezamenlijke 
initiatieven en beleid dat met gemeenschappelijk draagvlak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. 
Onderling vertrouwen en transparantie zijn belangrijke kenmerken in een cultuur die de basis 
vormt voor het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de stichting. 
In Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg werkt SVOH in het VO Platform met haar 
collega-besturen en de gemeenten aan de grootstedelijke uitdagingen en kansen voor het 
onderwijs aan onze leerlingen. 
 
Het bevoegd gezag van SVOH is het tweehoofdige College van Bestuur (CvB). Het CvB en de 
scholen worden op de verschillende beleidsterreinen ondersteund door het bureau voor 
bestuurs- en managementondersteuning. Dit BMO bestaat uit de afdeling Concerncontrol, 
Personeel, Financiën en ICT, de afdeling Huisvesting, de afdeling Onderwijsbeleid en –kwaliteit 
en het secretariaat. SVOH werkt daarnaast samen met Scholengroep Spinoza in de Haagse 
Onderwijs Academie. 
 
Wat is jouw plek? 
Als beleidsmedewerker werk je nauw samen met je leidinggevende, de senior beleidsadviseur 
Onderwijsbeleid- en Kwaliteit, en met de programmamanager namens SVOH van de Haagse 
Onderwijs Academie. Daarnaast werk je, afhankelijk van de beleidsthema’s en projecten waar je 
mee bezig bent, samen met andere collega’s van het BMO, met de schoolleiders en met 
beleidsmedewerkers en examensecretarissen van de scholen. 
 
Wie ben jij? 
- Je hebt minimaal een academische opleiding afgerond in een relevante opleidingsrichting, 

zoals bijvoorbeeld onderwijskunde; 
- Je beschikt over relevante werkervaring en het is een pré als je bekend bent met de wet- en 

regelgeving in het voortgezet onderwijs en het onderzoekskader van de onderwijsinspectie; 
- Je bent vaardig in het analyseren van harde en zachte gegevens over onderwijskwaliteit 

binnen het voortgezet onderwijs; 
- Je bent vaardig in het vertalen van complexe informatie naar inzichtelijke rapportages, 

adviezen en beleidsdocumenten; 
- Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 
- Je kunt makkelijk schakelen op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel 

en je bent “hands-on”; 
- Je bent resultaatgericht en gewend initiatief te nemen; 
- Je hebt de ambitie om te blijven verbeteren, ook in terugkerende taken; 
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- Je houdt relevante publicaties bij en maakt de vertaalslag naar je eigen werkzaamheden en 
die van je collega’s; 

- Je bent flexibel genoeg om in te spelen op ad hoc-vraagstukken en vasthoudend genoeg om 
lange-termijn doelstellingen te bewaken; 

- Jij hebt passie voor het onderwijs en draagt graag vanuit jouw expertise een steentje bij aan 
het opleiden van jonge mensen voor de toekomst; 

 
Wat ga je doen? 
- Je draagt zorg voor het verzamelen, voorbereiden, analyseren en overzichtelijk presenteren 

van informatie en data op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijsbeleid;  
- Je signaleert, informeert en adviseert over onderwijskwaliteit op de scholen; 
- Je draagt mede zorg voor interne kwaliteitsonderzoeken en inspectieonderzoeken;  
- Je bouwt aan en onderhoudt het netwerk op het gebied van onderwijskwaliteit in het 

voortgezet onderwijs; 
- Je hebt vanuit jouw expertise binnen SVOH contact met de sr. beleidsadviseur, met de 

programmamanager namens SVOH van de Haagse Onderwijs Academie en, afhankelijk van 
de beleidsthema’s en projecten waar je mee bezig bent, met andere collega’s van het BMO, 
met de schoolleiders en met beleidsmedewerkers en examensecretarissen van de scholen; 

- Je neemt namens SVOH deel aan overleggen met externe partijen, zoals het PO, het 
vervolgonderwijs, andere VO-besturen en de gemeente; 

- Je signaleert, informeert en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over de ontwikkelingen 
op het gebied van de onderwijskwaliteit op de scholen binnen de grootstedelijke omgeving 
waarin de scholen van SVOH zich bevinden; 

- Je schrijft (mee aan) notities voor verschillende gremia, zoals het CvB, de Raad van Toezicht, 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het overleg van rectoren en directeuren. 

 
Wat biedt SVOH? 
- Een mooie, uitdagende baan voor maximaal ca. 0,8 fte; 
- Werken bij de grootste VO organisatie in Den Haag en Rijswijk met tien scholen, 22 locaties 

en meer dan 14.000 leerlingen; 
- Een klein centraal kantoor met betrokken en deskundige collega's die taakgericht zijn; 
- Afwisseling, zo ben je bijvoorbeeld regelmatig bij de verschillende scholen aanwezig; 
- Een bruto maandsalaris in schaal 11 (maximaal € 5.012,--) of schaal 12 (maximaal € 5.699,--) 

CAO Voortgezet Onderwijs, afhankelijk van opleiding en ervaring; 
- Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met vooruitzicht op een vaste aanstelling; 
- Zeer goede arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een dertiende maand, uitstekende 

pensioenregeling en een vergoeding voor je abonnement bij een sportschool; 
- Je volgt de schoolvakanties, waarbij je kunt genieten van circa 40 vakantiedagen; 
- Een zakelijke laptop en mobiel; 
- Werken in hartje Den Haag, goed bereikbaar met OV;  
 
Procedure 
Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur dan jouw brief en curriculum vitae zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval voor woensdag 15 september 2021 naar info@vohaaglanden.nl. 
De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op maandag 27 september. 
Neem voor praktische vragen contact op met Esther Gelpke, officemanager, via 070-4262626 en 
voor vragen over de functie met Ingrid Paardekooper, sr. beleidsadviseur, via 
ipaardekooper@vohaaglanden.nl. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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