
 
 

INNOVO zoekt een 

 
SENIOR ADVISEUR ONDERWIJS  

(0,8 FTE)  
 

 
Wil jij ook dat kinderen, net zoals jij, het beste uit zichzelf halen? 
Wil je zelf regie hebben op je eigen carrière?  
Ben jij op zoek naar een baan waar vertrouwen, vakmanschap en verbinding 
vanzelfsprekend zijn?  
Dan komen wij graag met jou in contact! 

 
Je werkt in teamverband samen met ervaren onderwijsadviseurs binnen ons Servicebureau te 

Heerlen. Het Servicebureau ondersteunt het bestuur en de scholen bij de uitvoering van hun 

taken. De aansturing vindt plaats via de directeur Servicebureau. 

Wat ga je doen? 
Als senior adviseur ontwikkel en actualiseer je beleid op het beleidsterrein Onderwijs. Je 

signaleert interne en externe ontwikkelingen en trends en weet deze op waarde te schatten en 

mee te nemen in jouw advies en beleidsontwikkeling.  Je maakt implementatieplannen en stemt 

deze af met collega’s om zo tot een integrale aanpak te komen.  

Het realiseren van verbinding tussen interne en externe partijen is een belangrijke opdracht 

binnen deze functie. Door deze verbinding werk je toe naar een integrale aanpak en advisering. 

Je fungeert als sparringpartner voor collega’s en ketenpartners. Je zult projecten leiden en 

namens INNOVO participeren in diverse overlegorganen.  

Je gaat vorm geven aan een intensieve samenwerking met andere beleidsterreinen zoals HR, 

Financiën, ICT, Vastgoed, etc..  

Wij zien graag in jou: 

• Minimaal een HBO master werk- en denkniveau (WO werk- en denkniveau is een pré). 

• Generalistische kennis van en ervaring in onderwijs. 

• Relevante werkervaring in de samenwerking met beleidsterreinen als HR, Financiën, ICT, 
etc. is een nadrukkelijke pré. 

• Intrinsieke overtuiging in de onderwijskundige visie van INNOVO. 

• Kennis van en ervaring met veranderprocessen binnen complexe organisaties. 

• Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling. 

• Een proactieve houding, gericht op samenwerking. 

• Analytisch en beschouwend. 

• Flexibel en zelfstandig. 

Wij bieden:  

• Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en waarbij wij dus 

rekening houden met jouw behoeften en mogelijkheden. 

• Een werkplek in een ambitieus team op het Servicebureau in een omgeving met een 
prettige werksfeer waarin leren met en van elkaar vanzelfsprekend is. 

• Het betreft een structurele functie. 

• Ondersteuning en begeleiding tijdens een passend individueel inwerkprogramma. 

• Ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

• Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, 

professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn. 



• De functie zal formeel worden beschreven in het project Functiegebouw dat 

dit najaar wordt uitgevoerd. Voorlopige inschaling vindt plaats in schaal 11 

(minimaal €2.643 bruto, maximaal €4.861 bruto). 
 

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons HR-team via werken@innovo.nl. 

Afhankelijk van de vraag kunnen zij je in contact brengen met de juiste persoon.  

 
Maak je belangstelling kenbaar! 

Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief samen met een recent 
curriculum vitae, uiterlijk 24 oktober a.s., sturen naar werken@innovo.nl. 
 
Selectieproces en procedure:  

• Stuur jouw CV en motivatiebrief naar werken@innovo.nl.   

• Een benoemingsadviescommissie beoordeelt je brief en CV. 

• Bij een positieve beoordeling zijn de eerste gesprekken met de 

benoemingsadviescommissie voorzien op 2 november in de ochtend. Je zult 

gevraagd worden om een elevator pitch voor te bereiden. 

• Maximaal twee kandidaten zullen voorgedragen worden voor een tweede gesprek 

met een adviescommissie, dit zal plaats vinden in de week van 16 november. 

Voorafgaand aan dit gesprek zul je een casus moeten voorbereiden.  

• Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle kandidaten die in 

aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent Motivatie Analyse (TMA) aan 

als onderdeel van de procedure en je eigen ontwikkelingsproces. 

• Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Na dit 

gesprek kan de benoeming een definitief karakter krijgen. 

• Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.  
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