
 

De Koningin Beatrixschool is een moderne, brede buurtschool in de dynamische omgeving van de 

Haagse Schilderswijk. Onze school telt ongeveer 320 leerlingen en heeft daarnaast een eigen 

peuterschool (ongeveer 35 kinderen). Wij geven met een zeer gemotiveerd team (ca. 45 personen) 

onderwijs en bieden kansen aan kinderen van vele nationaliteiten. Daarbij is voor elke ouder en kind 

helder dat het een school is waar de Bijbel opengaat en leidend is in ons onderwijs en hoe wij met elkaar 

omgaan.  

 

Onze school is onderdeel van de Stichting School met de Bijbel.  De stichting bestaat uit twee Haagse 

basisscholen en twee peuterscholen: sinds 1883 de Koningin Beatrixschool (& peuterschool De 

Peuterhoek) in de Schilderswijk en sinds 2014 de Tamarschool (& peuterschool Tamarinde) in de wijk 

Morgenstond.  

Voor de stichting en de Koningin Beatrixschool (& De Peuterhoek) zoeken wij een intern begeleider die 

tevens als adviseur kwaliteit & onderwijs op bestuursniveau werkt: 

 

Intern Begeleider/adviseur Kwaliteit & Onderwijs (0,8 - 1,0 fte) 

‘Vakprofessional met een warm hart voor onderwijs’ 

 

Onze scholen staat er inhoudelijk goed voor. Het onderwijs en de omgeving veranderen; wij zien volop 

mogelijkheden! Daarom zoeken wij voor de Koningin Beatrixschool een intern begeleider die met veel 

energie vormgeeft aan een excellente ondersteuningsstructuur. Je helpt ons om keuzes te maken en 

bundelt reeds aanwezig beleid in een eenduidige aanpak. Je geeft richting, stimuleert eigenaarschap 

en bent aanwezig in de klassen. Daarnaast heb je verstand van zaken en denk je in mogelijkheden. Je 

versterkt leerkrachten op een coachende wijze, biedt hands-on ondersteuning en geeft daarbij zelf het 

goede voorbeeld. Als partner voor de directeur geef je advies, neem je verantwoordelijkheid en ben je 

goed in staat om data te analyseren en te interpreteren. Mede door jouw inzet en adviezen krijgen onze 

kinderen het onderwijs en de ondersteuning die ze verdienen!   

 

Deze functie van intern begeleider (0,6 fte) combineer je met de bovenschoolse functie van adviseur 

Kwaliteit & Onderwijs (0,4 fte). In deze rol werk je op stichtingsniveau mee aan de verbetering en 

instandhouding van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doe je onder de eindverantwoordelijkheid van de 

voorzitter van het DB op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Je bent scherp op relevante 

ontwikkelingen in het onderwijs. Deze weet je in samenspraak met directeuren en bestuur te vertalen 

naar kansen voor onze scholen. Je houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs op beide scholen en 

ondersteunt en adviseert bij het waarborgen daarvan. Je bent een echte verbinder en weet hierdoor 

draagvlak te creëren bij beide scholen. Bij jou ligt de lat hoog en je gaat samen met de scholen de 

uitdaging aan om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Je sluit aan bij onze doelgroep en stedelijke 

context en wil, net als wij, een stap extra zetten om van meerwaarde te zijn voor ieder kind. 

 

Wij zoeken een gedreven collega die: 

▪ werkt vanuit relatie en mensen kan verbinden; 

▪ vriendelijk én duidelijk is; 

▪ een onderzoekende, open houding heeft en een energieke persoonlijkheid; 

▪ structureert en concrete handelingsadviezen geeft; 

▪ communicatief en sociaal vaardig is in contact met kinderen, collega’s en ouders; 

▪ graag samenwerkt en resultaatgericht te werk gaat; 

▪ beschikt over uitstekende coaching vaardigheden; 

▪ kinderen en leerkrachten ZIET in hun leerproces en hierop aansluit;  

▪ ruime theoretische én praktische kennis bezit van het onderwijs en kwaliteitszorg; 

▪ zichzelf herkent in de kernwoorden eigenwijs, onderzoekend en ondernemend; 

▪ uitstekende communicatieve en enthousiasmerende vaardigheden bezit om directie, 

medewerkers en bestuur te overtuigen, te verbinden en aan te spreken op gemaakte 

afspraken; 

▪ onze Christelijke identiteit onderschrijft en vanuit persoonlijke overtuiging het verlangen heeft 

hieraan bij te dragen; 

▪ een relevante opleiding, zoals hbo intern begeleider of Master SEN heeft afgerond;  

▪ gevoel voor humor heeft en relativeringsvermogen. 

 

Wij bieden: 

▪ een uitdagende baan in een omgeving die volop in ontwikkeling is; 

▪ een rol waarbij je op twee scholen én bovenschools betrokken bent; 

▪ een baan met veel vrijheid en kennisuitwisseling op verschillende niveaus; 



 

▪ scholings- en ontwikkelmogelijkheden; 

▪ een plek waar men veel waarde hecht aan de christelijke normen en waarden; 

▪ salariëring volgens schaal CAO PO L12. 

 

Contact 

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen wij graag met je in contact! Deze procedure wordt begeleid 

door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of interesse bel dan 

vrijblijvend met Henk Boersema (adviseur werving) op 06-51599801. Reageren is mogelijk t/m 26 

november via de website van Het Onderwijsbureau BV. De voorgesprekken zijn gepland in week 49. De 

gesprekken met de benoemingsadvies- en selectiecommissie op woensdagmiddag 15 december. 

 

Een assessment en referentieonderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/ib-adviseur-kwaliteit-en-onderwijs-in-den-haag/

