
De Stroming is op zoek naar een

beleidsadviseur onderwijshuisvesting (0,5 fte)

per 1 september 2022 (of zo spoedig mogelijk daarna)

De schoolbesturen van LOGOS (Leerdam), O2A5 (Arkel) en De Stroming (Waardhuizen) werken samen

op het terrein van onderwijshuisvesting. Dat betekent dat je in dienst komt van De Stroming, maar

dat je werkzaamheden verricht voor deze drie besturen.  Je werkt samen met een collega die al in

dienst van LOGOS is. In totaal betreft het 32 locaties waarvan de gezamenlijke besturen juridisch

eigenaar zijn en waarvoor die besturen de onderwijshuisvestingstaken verzorgen.

Voor de technische advisering wordt gebruik gemaakt van een ter zake deskundig bureau.

Als beleidsadviseur ben je de expert op het gebied van onderwijshuisvesting. Naast jouw (mede)

verantwoordelijkheid voor advisering over (nieuw) huisvestingsbeleid, ben je tevens verantwoordelijk

voor de uitvoering ervan:

- je vervult namens de schoolbesturen de rol van (strategisch) beleidsadviseur in het overleg

met gemeenten over de huisvesting, IHP-vorming en -uitvoering;

- je initieert nieuw beleid;

- je bent goed op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving rond onderwijshuisvesting

en weet hierop te anticiperen;

- je bent goed op de hoogte van de complicaties van IKC-vorming voor huisvesting en weet

hieraan inhoud en richting te geven;

- je adviseert over veiligheid met betrekking tot onderwijshuisvesting.

Hierbij horen:

- een actieve trekkersrol bij (strategische) beleidsvorming op jouw vakgebied en in relatie tot

andere relevante vakgebieden in het onderwijs;

- advisering van de bestuurders en de directies over de ontwikkeling van het

huisvestingsbeleid;

- uitvoering (geven) aan het huisvestingsbeleid in constructieve samenwerking met

bestuurders, directies, het technisch adviesbureau en andere relevante partners;

- overzicht hebben en een goede inschatting kunnen maken van omgevingsfactoren, tijd,

kansen en risico's en hierop kunnen plannen en reageren;

- het organiseren en perfectioneren van de processen op het gebied van onderwijshuisvesting;

- het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvestingsbeleid en vertaling

naar de situatie van de schoolbesturen.



Wie zoeken wij?

Wij zoeken een nuchtere en positieve teamspeler. Je beschikt over relativeringsvermogen en een

gezonde dosis humor. Je bent iemand die weet hoe je anderen kunt motiveren. Je bent in staat het

voortouw te nemen, maar ook om anderen ruimte te bieden. In je werk handel je resultaatgericht en

ben je proactief, creatief en nauwkeurig. Je beschikt over een uitstekende omgevingssensitiviteit

richting interne en externe partners. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en

besluitvaardig bent.

Je hebt ervaring met bestuurlijke advisering en daarin ben je proactief, sensitief en mondeling en

schriftelijk effectief. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Je beschikt bovendien over

ruime ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting en hebt affiniteit met het onderwijs.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende beleidsfunctie, in de plezierige

werkomgeving van de schoolbesturen LOGOS, O2A5 en De Stroming. Er is ruimte voor zelfstandig

werken en initiatieven.

Het betreft een functie van 20 uur per week (0,5 fte) met ingang van 1 september 2022. Inschaling

vindt, afhankelijk van opleiding en ervaring, plaats in schaal 11 (cao PO). Je werkt vanuit de drie

bestuurskantoren (in Arkel, Leerdam en Waardhuizen), maar je standplaats is het kantoor van LOGOS

in Leerdam.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao PO.

Voor nadere inlichtingen: bel (0183-501613) of mail Ton Lenting (cvb@destroming.eu), College van

Bestuur De Stroming.

Sollicitaties met CV en motivatiebrief kunnen worden ingestuurd tot 10 juni 2022 en kunnen worden

verstuurd naar De Stroming, t.a.v. A.C.J. Lenting, Postbus 161, 4250 DD Werkendam of naar

cvb@destroming.eu


