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Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Human Resources en Organisatie  
 
- Verantwoording: aan Directeur Human Resources en Organisatie  

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De beleidsmedewerker werkt 
vanuit de dienst Human Resources & Organisatie primair ten behoeve van het Bestuur- 
en Managementteam (BMT) en secundair ten behoeve van één of meer 
organisatieonderdelen van Scalda. 
 
De beleidsmedewerker verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
- bijdragen aan beleidsadvisering en beleidsvoorbereiding; 
- advisering met betrekking tot integrale beleids- en planningscyclus; 
- bijdragen aan adequate inrichting van de organisatie en organisatieprocessen; 
- ondersteunen van het BMT; 
- monitoring en integrale planning en control. 
- ondersteunen onderwijscluster op onderwijskundig vlak. 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
De beleidsmedewerker levert een bijdrage aan beleidsadvisering en 
beleidsvoorbereiding van primair het BMT en secundair, in het verlengde daarvan, de 
onderwijscluster en/of diensten. 
 
Activiteiten: 
Signaleert ontwikkelingen en trends (regionaal en (inter)nationaal) op het gebied van 
onderwijs, onderwijsinnovatie, kwaliteit, relevante wet- en regelgeving, toezichtkaders en 
subsidiemogelijkheden. 
Ondersteunt het BMT bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijs, 
onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg en vertaalt dit in projectplannen en concrete 
actieplannen met een bijbehorend instrumentarium, gericht op het in onderlinge 
samenhang afstemmen en integreren ervan. Is daarin dienstverlenend en proactief.  
Ondersteunt directeuren bij het voorbereiden van en adviseren over strategisch, tactisch 
en operationeel beleid. Met name gericht op het in onderlinge samenhang afstemmen en 
integreren ervan. Is daarin dienstverlenend en proactief. 
 
2. Resultaatgebied 2 
De beleidsmedewerker adviseert betreffende de aansturing c.q. de uitvoering van de 
onderwijskundige elementen van de integrale beleids- en planningscyclus.  
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Activiteiten: 
Adviseert het BMT als geheel zowel als individuele leden daarvan ten aanzien van 
onderwijskundige elementen van specifieke beleids- en planningscyclusactiviteiten 
(zoals de uitvoering van wettelijke taken, strategievorming en -evaluatie, 
onderwijsinnovatie). Levert een bijdrage aan het samenstellen van het GJD.   
 
3.  Resultaatgebied 3 
De beleidsmedewerker levert een bijdrage aan de adequate inrichting van de 
onderwijsorganisatie en onderwijsorganisatieprocessen, zowel op het niveau van 
onderwijscluster als van Scalda als geheel. 
  
Activiteiten: 
Adviseert het BMT, clusters en opleidingsteams bij het stellen van doelen en het maken 
van actieplannen. 
Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van visie, methoden en instrumenten om 
ontwikkeling, aansturing en coördinatie van onderwijskundige projecten te verbeteren. 
Ondersteunt projecten op dit terrein. 
 
4. Resultaatgebied 4 
De beleidsmedewerker geeft ondersteuning aan het BMT.  
 
Activiteiten: 
Verzorgt de ondersteunende of coördinerende rol tussen bestuur en in- en externe 
gremia op onderwijskundig terrein. Neemt als lid of als ambtelijk secretaris deel aan door 
de organisatie ingestelde of relevant geachte werkgroepen, commissies en degelijke. 
 
5. Resultaatgebied 5 
De beleidsmedewerker draagt zorg voor monitoring en toetsing van beleid op het gebied 
van onderwijs of onderwijsorganisatie. 
 
Activiteiten: 
Monitort het gevoerde beleid, de naleving van wet- en regelgeving, ontwikkelt, toetst en 
doet voorstellen voor continuering/bijstelling. Kan participeren in audits.  
Zorgt dat het BMT over voldoende managementinformatie beschikt die de ontwikkeling 
van de organisatie in het algemeen ondersteunt en die sturingsinformatie biedt.  
 
6. Resultaatgebied 6 
De beleidsmedewerker geeft onderwijskundige ondersteuning aan onderwijsclusters en 
individuele onderwijsteams. 
 
Activiteiten: 
Ondersteunt onderwijsclusters/-teams om te komen tot samenhangende en evenwichtig 
opgebouwde onderwijsprogramma’s passend bij de doelgroepen. Stemt 
onderwijsprogramma’s af op onderwijs- en vormingsdoelen en zorgt hierbij voor een 
goede aansluiting op voorafgaand onderwijs. Ontwikkelt op verzoek richtlijnen en kaders 
voor een effectieve en sluitende studentenbegeleiding(structuur) alsmede een passende 
pedagogische en didactische aanpak. Weet een goede verbinding te leggen tussen het 
leerproces op school en het leerproces in de praktijk. Beantwoordt 
begeleidingsvraagstukken in de BPV. Signaleert knelpunten met betrekking tot 
randvoorwaarden om tot een goed werkend onderwijsproces te komen.   
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De beleidsmedewerker legt verantwoording af aan de directeur Human Resources en 

Organisatie over de kwaliteit en de bruikbaarheid van de bijdragen aan 
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beleidsadvisering en beleidsvoorbereiding, advisering met betrekking tot integrale 
beleids- en planningscyclus, bijdrage aan adequate inrichting van de 
onderwijskundige organisatie en organisatieprocessen, onderwijsinnovatie, 
ondersteunen van het BMT en monitoring en toetsing van onderwijskundig beleid; 

- De beleidsmedewerker werkt binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen (strategie, 
onderwijsvisie etc., wet- en regelgeving van de BVE-sector en de vastgestelde kaders 
van beleid; 

- De beleidsmedewerker neemt beslissingen bij/over het ondersteunen van het BMT en 
organisatieonderdelen van Scalda bij het voorbereiden van en adviseren over 
integraal strategisch, tactisch en operationeel onderwijskundig beleid, het opstellen 
van beleidsnota’s, adviezen en voorstellen, het opzetten en evalueren van 
onderzoeken, de ondersteuning van (deel)projecten en het participeren in (interne en 
externe) overlegsituaties. 

 
Kennis en vaardigheden 
- brede en theoretische kennis van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk van de 

opleidingen binnen Scalda en de landelijke ontwikkelingen en van de BVE-sector en 
andere sectoren binnen de beroepskolom (vmbo, hbo) in het bijzonder; 

- kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onderwijsinnovatie binnen 
de BVE-sector; 

- kennis van de wet- en regelgeving binnen de BVE- sector en van de relatie daarvan 
met andere beleidsterreinen; 

- brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in 
relatie tot de gebieden waarin door Scalda onderwijs wordt gegeven of diensten 
worden verleend; 

- vaardigheid in het opstellen van beleidsnota’s en -adviezen; 
- vaardigheid in het ondersteunen van werk- en projectgroepen en overlegorganen; 
- vaardigheid in het evalueren van onderzoeksresultaten; 
- is in staat om medewerkers te enthousiasmeren; 
- is flexivel en kwaliteitsgericht;  
- beschikt over een relevante academisch opleiding; 
-  heeft ervaring als onderwijskundig beleidsmedewerker of onderwijsadviseur.  
 
Contacten 
-   met het BMT, management, projectleiders en projectmedewerkers over beleid om tot 

afstemming en beleidsafspraken te komen; 
-   met medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met taken op het gebied van 

onderwijsontwikkeling/onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg over het beleid, de 
implementatie en de afstemming tussen centraal en decentraal; 

-   met relevante externe instanties zoals, MBO-Raad, provincie, gemeenten, VMBO-
scholen en vertegenwoordigers van andere ROC’s om informatie te vertalen naar 
organisatie-beleid en om afstemming te verkrijgen in (externe) werkgroepen waarin 
geparticipeerd wordt en daarbij omgaan met belangenverstrengeling.  

 


