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PROFIELSCHETS KWALITEITSMEDEWERKER SWV VO WESTLAND 

 

Over het SWV VO Westland 
Het SWV VO Westland bestaat uit vier schoolbesturen die samen passend onderwijs verzorgen voor 

ongeveer 6400 leerlingen. Het doel van het SWV is het realiseren van een dekkend aanbod aan 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio, zodanig dat elke leerling die 

extra ondersteuning nodig heeft die ook ontvangt op een plek die past bij de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. Samenwerking tussen onderwijs, hulpverlening, leerplicht, 

ouders en leerling staat hierbij centraal. Er bestaan korte lijnen tussen de verschillende organisaties.  

De organisatie van het SWV VO Westland bestaat uit een directeur-bestuurder, een 

kwaliteitsmedewerker, een gedragswetenschapper, een secretarieel medewerker en de  

schoolondersteuners. De schoolondersteuners verrichten hun werkzaamheden op de scholen binnen 

het SWV.  

Binnen het SWV VO Westland is een stelsel van kwaliteitszorg ingericht.  

 

Wat zijn de werkzaamheden? 
De kwaliteitsmedewerker verricht beleidsondersteunende werkzaamheden op het gebied van 

kwaliteit en beleid: 

▪ je signaleert trends en (regionale) ontwikkelingen en verzamelt en analyseert data en essentiële 

kengetallen die voor het optimaal functioneren van het samenwerkingsverband van belang zijn 

m.b.t. de beleidsontwikkeling, de beleidsevaluatie en de beleidsverantwoording; 

▪ je stelt (management)rapportages, notities en/of adviezen op, op basis van kwalitatieve en 

kwantitatieve analyses die betrekking hebben op thuiszitters, uitstroom, aantal leerlingen in het VSO, 

aantal leerlingen dat gebruik maakt van speciale voorzieningen, etc.; 

▪ je voert evaluaties, audits en monitoringstrajecten uit; 

▪ je levert bijdragen aan de interne en externe (wettelijke) verantwoordingsdocumenten vanuit het 

samenwerkingsverband; 

▪ je ontwikkelt, evalueert en monitort beleidsdocumenten ten behoeve van de AVG, waarbij 

kennisoverdracht op maat centraal staat bij het implementeren in de praktijk; 

▪ je ontwerpt, bewaakt en evalueert de procedures, formats, protocollen en planningen op het 

terrein van kwaliteitsbewaking (planning en control cyclus); 

▪ je vervult de rol van functionaris gegevensbescherming in het kader van de AVG; 

▪ je neemt deel aan overleggen, projecten en netwerken op het gebied van kwaliteitsbewaking; 

▪ je informeert en adviseert stakeholders van het SWV, waaronder de scholen, m.b.t. de 

kwaliteitsbewaking; 

▪ je geeft op het gebied van de kwaliteitszorg gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-

bestuurder van het SWV. 

 

 



Wie zoeken wij? 
Een enthousiaste en zelfstandige medewerker, die vanuit kennis en betrokkenheid een goede 

gesprekspartner is voor de directeur-bestuurder en de scholen. Je vindt het leuk om mee te denken 

over hoe zaken beter kunnen. 

Je bent analytisch sterk, vakkundig en initiatiefrijk. Ook ben je positief kritisch en durf je de dialoog 

aan te gaan met stakeholders over kwaliteit. Daarbij ben je omgevingssensitief en weet je de juiste 

toon te vinden.  

Je vindt het leuk om in een kleine organisatie te werken. 

 

Je beschikt over: 

▪ HBO/WO werk- en denkniveau; 

▪ Kennis en ervaring op het gebied van onderwijs (en kwaliteit); 

▪ De vaardigheid om managementinformatie op te stellen en te analyseren; 

▪ De vaardigheid om informatie beknopt en overzichtelijk weer te geven in rapportages;  

▪ Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

▪ Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré.  

 

Wat bieden wij? 
Een afwisselende functie in een compacte, bevlogen organisatie met hart voor het onderwijs en de 

leerlingen, maar ook voor elkaar. Een goede en informele werksfeer, een bij de regio passende ‘no-

nonsense mentaliteit’ en korte lijnen kenmerken ons samenwerkingsverband.  

Het kantoor van het SWV VO Westland bevindt zich in het centrum van 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).  

  

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

Dan horen wij heel graag van jou! 

Startdatum voor deze functie is augustus/september 2022 of zo spoedig mogelijk daarna.  

Jouw reactie met motivatiebrief en curriculum vitae kun je uiterlijk 25 mei 2022 mailen naar de 

directeur-bestuurder van het SWV VO Westland, mevrouw Robyn Maas, via RMaas@swv-

westland.nl.  

Voor vragen over de vacature, kun je contact opnemen met Robyn Maas op telefoonnummer 06-

44418388. 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld. 
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