
 

 

 

 

Vacature  

 

 

 

Dankzij jouw analytische vermogen, onderwijskundige kennis, sterke adviesvaardigheden en 

projectmatige werkwijze weet jij ons kwaliteitszorg op te tillen naar een nieuw niveau! 

 

 

De Mondia Scholengroep is voor haar scholen op zoek naar een: 

Project- en beleidsmedewerker kwaliteit en onderwijsontwikkeling  

0,6 tot 1,0 fte 

 

Omschrijving 

Onze scholen worden dankzij extra overheidsmiddelen afkomstig uit het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO) tijdelijk in staat gesteld om meer personeel aan te stellen ten 

behoeve van aanvullende schoolplannen. De bijgestelde schoolplannen en bijbehorende 

interventies zullen zich onder andere richten op een aanbod van aanvullende steun en 

begeleiding voor leerlingen die door de crisis achterstanden hebben opgelopen. De komende 

twee schooljaren verwachten wij de voornoemde achterstanden in te lopen aan de hand van 

collectieve en persoonsgebonden interventies. 

Als projectmedewerker help je onze scholen de verschillende schoolplannen in het kader 

van NPO te implementeren, coördineren, administreren en evalueren. 

Je adviseert de directie in contact met externen en medezeggenschapsorganen als het gaat 

om kwaliteitszorg gerelateerd aan de NPO-investeringen. Je bent een schakel in het 

planmatig werken aan onze opdracht om duurzaam goed onderwijs te realiseren binnen de 

kaders van de schoolplannen. 

Als beleidsmedewerker verricht je werkzaamheden uit op bovenschools niveau waarbij je 

belast wordt met het ontwikkelen, evalueren en eventueel aanpassen van schoolbeleid 

gericht op kwaliteitszorg. Je stuurt (onderzoeks)projecten aan op jouw beleidsterrein en je 

houdt de ontwikkelingen bij inzake NPO.  

Je optimaliseert de kwaliteitsbepaling; schrijft mee aan relevante beleidsdocumenten; draagt 

zorg voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem; zorgt voor 

kwaliteitsmeting en auditing; en genereert gegevens voor interne en externe 

managementrapportage en verantwoordingsdocumenten. 

De beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling besteedt in het kader van onderwijskundige 

ontwikkeling aandacht aan doorontwikkeling van het onderwijs van de Mondia Scholengroep 



zodat toekomstig en duurzaam onderwijs gerealiseerd wordt. Ook hierbij vormt het 

schoolplan (en de aanvullende schoolplannen in het kader van NPO) het kader. 

Je bent sparringpartner en adviseur voor de directie en vervult als beleidsmedewerker een 

rol als stafmedewerker voor de schoolleiding, zodat jouw adviezen en beleidsvoorstellen 

aansluiten bij de onderwijspraktijk en tot de voorgenomen opbrengsten leiden. Verder geldt 

voor deze vacature(s) het volgende: 

• Het gaat om een tijdelijke benoeming op grond van projectwerkzaamheden-NPO; 

• Betrekkingsomvang: in onderling overleg vast te stellen (deeltijd en voltijd 

bespreekbaar); 

• Ingangsdatum: aanvang schooljaar 2021-2022 (of later in overleg); 

• Einddatum: juli 2022, opvolgend eventueel te verlengen met één schooljaar; 

 

Wat wij vragen 

• Een afgeronde wo- of hbo-opleiding bij voorkeur met een onderwijskundige 

achtergrond (bijvoorbeeld onderwijskunde of pedagogiek); 

• Ervaring met projectmanagement; 

• Kennis van systematische kwaliteitszorg op het gebied van onderwijs; 

• Kennis van onderzoek matig werken (verzamelen, analyseren, interpreteren, 

voorstellen formuleren en evalueren). 

 

Wat wij bieden 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Inschaling op 

niveau salarisschaal 11.Minimaal €2.724,-- en maximaal €5.012,-- bruto per maand bij een 

fulltime dienstverband (exclusief 8% eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering en overige 

emolumenten).  

Aanvullend heeft de Mondia Scholengroep een breed scala aan aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Als organisatie proberen we onder andere voldoende stil te staan bij 

maatwerk om een goede en gezonde balans tussen werk en privé mogelijk te kunnen 

maken. 

 

Over de Mondia Scholengroep 

De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties 

Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open 

voor de omgeving én staan midden in de samenleving.  

Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de 

wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving 

te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die 

samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig. 

 



 

Contact 

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. A.A.A. Hagt, 
directeur-bestuurder van de Mondia Scholengroep, of dhr. M.T. de Veen, 
personeelsfunctionaris van de Mondia Scholengroep (m.deveen@mondia.nl).  
 

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij 
de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen. (m.deveen@mondia.nl)..  
 

Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae en gericht te worden 
aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. Je kunt jouw brief versturen via email 
naar sollicitatie@mondia.nl.   
 
Door tussenkomst van de zomervakantie kan het wat langer duren voor je antwoord krijgt op 
vragen en worden een ontvangstbevestigingen, in tegenstelling tot gebruikelijk beleid, pas na 
1 september toegezonden.  
 

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk dinsdag 31 augustus 2021 tegemoet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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