
                                                     

Ben jij die enthousiaste Kwaliteitsondersteuner die onze scholen komt versterken? 
Houd jij van samen bouwen aan goed onderwijs voor alle kinderen? Kom dan ons team van 

kwaliteitsondersteuners versterken. 

Over ons 

Wij zijn een ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, 

Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. De scholen zijn verdeeld over 15 clusters. SKOzoK staat voor Samen 

Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. Ongeveer 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs 

voor circa 5.250 leerlingen. 

Over de functie 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kwaliteitsondersteuner die gaat werken binnen het team van 

kwaliteitsondersteuners (KO’ers). De primaire taak van de KO’er is leerkrachten in hun kracht zetten, middels 

begeleiding en coaching. Daarnaast geeft de KO’er mede vorm aan de ontwikkeling van het 

(gemeenschappelijk) ondersteuningsbeleid, hiermee samenhangend onderwijskundig beleid en coördinerende 

taken op scholen. De samenwerking met de directeur is een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van de 

functie van KO’er. De KO’er is verantwoordelijk voor het onderwijskundig begeleiderschap en de directeur 

voor het onderwijskundig leiderschap. De KO’er en de directeur werken binnen een gelijkwaardige 

samenwerkingsrelatie, streven dezelfde doelen na en overleggen over onderwijsinhoud en onderwijsproces. 

De KO’er is medeverantwoordelijk om invulling te geven aan Passend Onderwijs binnen onze organisatie. 

Wie zoeken we? 

 Je beschikt over ruime vakinhoudelijke, 

didactische en pedagogische kennis.  

 Je bent bekend met handelingsgericht werken. 

 Je bent vaardig in het coachen en begeleiden van  

leerkrachten. 

 Je bent kundig in het gebruiken van 

gespreksvaardigheden. 

 Je denkt in kansen en mogelijkheden. 

 

Wat bieden wij? 
Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract met een omvang van 0,6 fte, dit is 24 uur per week. Bij goed 

functioneren wordt de tijdelijke overeenkomst na 1 jaar omgezet in een vast contract.  

Interesse? 
Voor een uitgebreid profiel kun je kijken op de website www.SKOzoK.nl. Indien je interesse hebt in 
bovengenoemde functie, dan nodigen wij je van harte uit jouw brief en cv uiterlijk 6 september 2019 te sturen 
naar de afdeling P&O via PenO@skozok.nl. Voor vragen over de functie kun je telefonisch contact opnemen 
met Nicole Meurkens op telefoonnummer 06-214 91 838. De sollicitatiegesprekken worden gepland in de 
week van 16 september op het bestuurskantoor in Veldhoven. De 2e ronde sollicitatiegesprekken wordt in de 
week van 23 september gepland.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.skozok.nl/
mailto:PenO@skozok.nl


Profiel Kwaliteitsondersteuner 
 
Context/samenhang 
De werkzaamheden van de Kwaliteitsondersteuner (KO’er) worden binnen SKOzoK uitgevoerd op 
gemeenschappelijk niveau. De primaire taak van de KO’er is leerkrachten in hun kracht zetten, 
middels begeleiding en coaching. Daarnaast geeft de KO’er mede vorm aan de ontwikkeling van het 
(gemeenschappelijk) ondersteuningsbeleid, hiermee samenhangend onderwijskundig beleid en 
coördinerende taken op scholen. De samenwerking met de directeur is een belangrijke voorwaarde 
voor het uitvoeren van de functie van KO’er. De KO’er is verantwoordelijk voor het onderwijskundig 
begeleiderschap en de directeur voor het onderwijskundig leiderschap. De KO’er en de directeur 
werken binnen een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, streven dezelfde doelen na en overleggen 
over onderwijsinhoud en onderwijsproces. De KO’er is medeverantwoordelijk om invulling te geven 
aan Passend Onderwijs binnen onze organisatie. 
 
De werkzaamheden van de KO’er vinden plaats op drie niveaus: 
 

1. Groeps-leerkrachtniveau  
2. Schoolniveau 
3. Gemeenschappelijk niveau 

 
1. De ondersteuning op leerkracht/groepsniveau 

De leerkracht in zijn/haar kracht zetten door: 

 Begeleiden/coachen van leerkrachten bij het realiseren van een goed beredeneerd 
basisaanbod voor alle leerlingen; 

 Begeleiden/coachen van leerkrachten bij het waarnemen en begrijpen van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften, aan de hand van belemmerende en stimulerende factoren 
en vaststellen van de benodigde ondersteuning. Daarnaast bewaakt en evalueert de KO’er 
het proces en stelt waar nodig bij; 

 Voeren van groepsbesprekingen: begeleiden en coachen van leerkrachten bij het opstellen 
en evalueren van beredeneerd aanbod met behulp van data-analyse; 

 Ondersteuning in de groep d.m.v. groepsbezoeken en aanvullende observaties; 

 Leerkrachten ondersteunen met het voeren van gesprekken met ouders en/of externe 
contacten.  

 
2. De ondersteuning op schoolniveau 

 Neemt waar nodig actief deel aan vergaderingen, studiedagen en scholing binnen het 
cluster; 

 Levert vervolgens een essentiële bijdrage aan de ondersteuningsbehoefte op teamniveau op 
het gebied van informatie en deskundigheidsbevordering van teamleden;  

 Ondersteunt in samenwerking met de directeur het team bij het uitvoeren van HGW en het 
borgen van het gedachtengoed op schoolniveau; 

 Ondersteuning bieden bij data-analyse op schoolniveau en het leveren van een bijdrage aan 
de vertaalslag naar benodigde interventies; 

 Analyseren van relevante gegevens waarmee het ondersteuningsbeleid kan worden 
verbeterd/ontwikkeld; 

 Ontwikkelen en coördineren van ondersteuningsbeleid op schoolniveau;  

 Samen met de directeur sturen op en begeleiden van processen; 

 Samen met de directeur zorgdragen voor het informeren van de ouders. 
 
 
 



3. De ondersteuning op gemeenschappelijk niveau 

 Uitvoer geven aan de in het Koersplan beschreven uitgangspunten en doelen en dit vertalen 
naar clusterniveau; 

 Verantwoordelijk voor de invulling van toekomstgericht Passend Onderwijs; 

 Input leveren van relevante gegevens waarmee het ondersteuningsbeleid kan worden 
verbeterd/ontwikkeld; 

 Deelnemen aan relevante (interne en externe) netwerken met als doel: 
o Het halen, brengen en delen van expertise; 
o De extern opgehaalde expertise delen in de KO-groep zodat een olievlekwerking kan 

ontstaan.  

 Zorgdragen voor communicatie over handelingsgericht werken en onderwijskundige 
ontwikkelingen (intern en extern). 

 
 
Werk- en denkniveau 
De KO’er heeft een HBO+ werk- en denkniveau. De + staat voor specifieke expertise opgedaan door 
het volgen van een Master SEN opleiding of andere aantoonbare werkervaring op dit gebied. 
Daarnaast beschikt de KO’er over goede begeleidersvaardigheden of is bereid zich hier verder in te 
scholen. 
 

 
 
 

 

 

competenties  persoonlijkheidskenmerken 

 Communicatieve vaardigheden 

 Professionele houding en gedrag 

 Integer 

 Coachende vaardigheden 

 Resultaatgericht werken 

 Initiatief tonen en nemen 

 Plan- en organisatievermogen 

 Vanuit een helicopterview verbinden op 
school-/clusterniveau 

 Kennis up-to-date houden 

 Prioriteiten stellen en filteren 

 Samenwerken 

 Hoofd- en bijzaken kunnen scheiden 

 Kunnen reflecteren op processen en 
eigen handelen  

 Lef! 

 Gedrevenheid 

 Daadkrachtig 

 Empathisch vermogen 

 Flexibele instelling 

 Onderzoekende en oplossingsgerichte 
houding 

 Analyserend vermogen 

 Leergierig 

 Denken in mogelijkheden en kansen 

 Kennis en ervaring met de HGW-cyclus 

 
 


