
 
 
 
 
Medewerker beleid en organisatie OT-Noord 
 

Functie-informatie 
 

Werkterrein:   Onderwijsbeleid en onderwijsproces  
Activiteiten:  Beleid- en bedrijfsvoering ondersteunende werkzaamheden 
Functie:   Leraar L11 met specialisme (0,6 fte) 
 

Context 
Onderwijsteam Noord is een nieuw gevormd onderwijsteam van Gearhing. De kern van waaruit wij 
werken is vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie. Ons onderwijsteam is een 
netwerkorganisatie waarin de leerkrachten van onze twaalf scholen worden bijgestaan door twee 
directeuren, drie managers bedrijfsvoering en een medewerker beleid en organisatie (B&O).   
 

De werkzaamheden van de medewerker B&O worden verricht binnen alle twaalf scholen van 
onderwijsteam Noord. De medewerker B&O levert een bijdrage aan de voorbereiding, uitvoering en 
ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor 
professionalisering. Daarnaast zet de medewerker B&O zijn / haar  talenten in als begeleider, coach of 
trainer voor het eigen onderwijsteam. De functie medewerker B&O start op 1 januari 2020 en is 
vastgesteld tot 1 augustus 2021 met mogelijkheid tot verlenging. 
 

Wij zoeken een hulpvaardige aanpakker voor het team van OT-Noord: 
 
Op het gebied van onderwijs en begeleiding begeleidt de medewerker B&O leerkrachten bij onderwijs, 
scholing en ontwikkeling; De medewerker B&O organiseert en coördineert onderwijsteam activiteiten 
en voert deze uit.  
 

De medewerker B&O is onder andere actief in de schoolorganisatie als intermediair bij calamiteiten 
en communicatie namens de school en gaat zo nodig in gesprek met ouders en betrokkenen. De 
medewerker B&O helpt leerkrachten die ondersteuning nodig hebben, niet zijnde coaching of vallend 
in de gesprekkencyclus.  
 

In de onderwijsontwikkeling signaleert en analyseert de medewerker B&O behoeften tot vernieuwing 
van het onderwijs. Daarbij zet de medewerker B&O mede, in teamverband, de pedagogische koers uit 
en voert hierover overleg met betrokkenen. 
 

Kennis en vaardigheden 
• theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en 

vaardigheden op het gebied van onderwijs; 
• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 
• vaardigheden als coach en een teamspeler; 

• communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 

• initiatiefrijk en proactief denken. 
• HBO+ werk- en denkniveau 

 
De medewerker beleid en organisatie legt verantwoording af aan de directeuren over de bijdrage aan, 
voorbereiding van- en ontwikkeling van het onderwijs. 
 

Voor meer informatie over de functie  kunt u contact opnemen met Arnold Oosterdijk. 06-53877868. 
Stuur uw sollicitatie en CV voor maandag 25 november naar arnold.oosterdijk@gearhing.net De 
gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 27 en donderdagmiddag 28 november vanaf 15:00 
uur.  
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