
Ben jij een kei in kwaliteitszorg en bewaak je met 
verve de kwaliteit van het primaire proces? Begeleid jij
ons team zodat we steeds beter worden in onderwijs 
en ondersteuning? Kom werken op De Witte Vogel in
Den Haag als:

INTERN BEGELEIDER, SPECIALISATIE
KWALITEIT (WFT 0,4-0,8)
De Witte Vogel biedt een gecombineerd aanbod van (voortgezet)
speciaal onderwijs en behandeling aan leerlingen met een 
meervoudige beperking. Wij werken intensief samen met Basalt 
revalidatie en Middin. Als intern begeleider kwaliteit vervul je de 
taak van kwaliteitscoördinator. Je coördineert het versterken van 
de onderwijsprocessen, wat bijdraagt aan betere resultaten en 
vermindering van werkdruk. We dagen je uit om een kwaliteitssys-
teem voor onze school te ontwikkelen. Die dient als leidraad voor
medewerkers en afdelingsdirecteuren om de visie en ambities van 
de school te realiseren. Daarbij staan de leerling en zijn ouders 
centraal.

Wat vragen we?
l Diploma hoger pedagogisch onderwijs (pabo);
l Hbo+ werk- en denkniveau;
l Opleiding interne begeleiding;
l Focus op kwaliteit van het primaire onderwijsproces
en deze borgen;

l Kennis van het leren van leerlingen en medewerkers;
l Samenwerking met drie intern begeleiders om de juiste
ondersteuning aan kinderen en medewerkers te organiseren;

l Resultaten op onderwijsgebied inventariseren en
bespreken met de intern begeleiders;

l Gegevens van zorg en leerresultaten analyseren en
onderwijsverbeteringen voorstellen;

l Ontwikkelen duurzaam kwaliteitssysteem dat leidt
tot goed onderwijs aan onze specifieke doelgroep.

Wat bieden we?
l Boeiende doelgroep (emb-leerlingen, 4-18 jaar);
l Samenwerking in een multidisciplinair team;
l Mogelijkheid om aanvullende scholing te volgen (o.a. LACCS);
l Ruimte voor eigen inbreng;
l Een team dat klaarstaat voor elkaar en voor de leerlingen;
l Schoolvakanties vrij.

Salaris en dienstverband
l Functieschaal OOP 11;
l Secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao primair onderwijs.

Interesse?
Verras ons vóór 22 augustus 2022 met je sollicitatiebrief en cv. 
Je kunt deze sturen naar managementassistenten@wittevogel.nl 
t.a.v. Fleur Klaver, afdelingsdirecteur vso. Inlichtingen over deze 
functie via telefoonnummer: 070 38 88 850. We zetten de 
vacature intern en extern uit. Bij geschiktheid gaan interne 
kandidaten voor. Gesprekken vinden plaats vanaf week 34.
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