
 
 

Het Samenwerkingsverband VO Westland zoekt per 1 augustus 2022 een enthousiaste en gedreven 

Kwaliteitsmedewerker (0,2 fte)  
 
Word jij blij van het waarborgen en verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid binnen een kleine organisatie? 
Zoek jij een zelfstandige baan waar je alle ruimte krijgt om jouw expertise in te zetten? Lees dan snel verder! 

 

Functieomschrijving 
De kwaliteitsmedewerker verricht beleidsondersteunende werkzaamheden op het gebied van de ontwikkeling, 
implementatie en het borgen van het kwaliteitsbeleid binnen het samenwerkingsverband. Je verzamelt en 
analyseert data en kengetallen en genereert managementinformatie. Je ontwerpt, bewaakt en evalueert 
procedures, formats en protocollen op het terrein van de planning en control cyclus.  
Je informeert en adviseert de scholen over het kwaliteitsbeleid binnen het samenwerkingsverband.  
Je ontwikkelt, monitort en evalueert beleidsdocumenten ten behoeve van de AVG en deelt je kennis met de 
stakeholders. Ook vervul je de taak van de functionaris gegevensbescherming voor het 
samenwerkingsverband. 
 

Wat bieden wij? 
Een afwisselende, zelfstandige functie in een compacte, bevlogen organisatie met hart voor het onderwijs en 
de leerlingen.  
Ons samenwerkingsverband wordt gekenmerkt door een informele sfeer, een bij de regio passende ‘no-
nonsense mentaliteit’ en korte lijnen.   
Het bureau van het SWV VO Westland is in Naaldwijk. Hybride werken behoort tot de mogelijkheden. 
Het betreft een functie voor 0,2 fte met uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingeschaald op schaal 
10 van de CAO VO (OOP).  
 

Organisatie 
Het SWV VO Westland bestaat uit vier schoolbesturen die samen op 10 schoollocaties passend onderwijs 

verzorgen voor ongeveer 6400 leerlingen.  

Het doel van het SWV is het realiseren van een dekkend aanbod aan ondersteuningsvoorzieningen, waarbij 

samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp, leerplicht, ouders en leerling centraal staat. 

 

Meer informatie 
Lees voor meer informatie de profielschets op https://www.swv-westland.nl/vacatures/.  

 

Ben je enthousiast geworden en denk jij een mooie bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie? Dan  

horen wij graag van jou! 

Stuur je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 25 mei 2022 naar mevrouw Robyn Maas: RMaas@swv-

westland.nl. 

Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Robyn Maas op telefoonnummer 06-44418388.  
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