Stichting dienstencentrum GVO en HVO is op zoek naar een medewerker
onderzoek en ontwikkeling
Werkgebied: Nederland
Standplaats: Utrecht, DC-kantoor Joseph Haydnlaan 2a
Omvang: 0,8 - 1 FTE
Inschaling: CAO PO, schaal AB (€ 2.537 tot 4.027)

Context organisatie
De werkzaamheden worden verricht voor de stichtingen die verenigd zijn in de Stichting
Dienstencentrum GVO en HVO. Deze organisaties bieden godsdienstig en humanistisch
vormingsonderwijs aan op openbare basisscholen in Nederland. We onderscheiden daarbij
protestants, humanistisch, rooms-katholiek, islamitisch en hindoeïstisch vormingsonderwijs.
De lessen worden verzorgd door 500 docenten GVO en HVO op 1.100 openbare basisscholen.
De 5 genoemde organisaties treden elk op als werkgever voor hun docenten.
De Stichting Dienstencentrum GVO en HVO verzorgt de gemeenschappelijke taken voor de 5
werkgevers en is gevestigd in Utrecht.
Context functie
Elk product of dienst kent een levenscyclus en daarmee ook een eindige levensduur. Immers, de
omgeving waarin we werken (klanten en hun behoeften, stand van de techniek, maatschappelijke
ontwikkelingen, etc.) verandert doorlopend. Zonder tijdige aanpassing en vernieuwing raakt een
product of dienst uit de tijd en kan een organisatie niet overleven.
Onder het ‘product en dienstverlening’ van GVO en HVO moet in deze verstaan worden:
1. de lessen uitgevoerd in de scholen / inhoud en kwaliteit van het lesaanbod
2. de professionaliteit van de docenten
3. de inhoud van opleidingen en nascholingen
Om relevant te blijven voor onze stakeholders ouders, leerlingen en scholen is een eigentijds
productaanbod noodzakelijk. Dit vergt enerzijds onderzoek naar maatschappelijke en
onderwijstrends (wat verandert er in onze omgeving?) en anderzijds onderzoek naar de
effectiviteit van de lessen GVO en HVO (bereiken we wat we willen bereiken?).
Vanuit beide vormen van onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan voor versterking van
onze opleidingen en nascholingen. De medewerker Onderzoek en Ontwikkeling moet hieraan
invulling geven.
Doelen van de functie
Het verrichten van onderzoek:
•
naar maatschappelijke en onderwijstrends en deze vertalen naar GVO en HVO;
•
naar het effect en ervaring van de lessen GVO en HVO bij leerlingen, scholen, ouders (we
willen weten of onze lessen verschil maken voor de leerlingen dan wel het resultaat van onze
lessen vergroten) en het doen van aanbevelingen ter vergroting van onze effectiviteit.
Het doen van voorstellen gericht op versterking van de gezamenlijke en denominatieve
opleidingsmodules en het nascholingsaanbod binnen HVO en GVO
Het gaat in deze om vormen van onderzoek en het doen van voorstellen bedoeld voor de gehele
sector dan wel voor een afzonderlijke werkgever als geheel. Het vaststellen van de effectiviteit en
kwaliteit van een individuele docent is een verantwoordelijkheid van de regiobegeleiders.

Plaats in de organisatie
De functie is geplaatst in de organisatie van Stichting Dienstencentrum GVO en HVO. De
medewerker valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursmanagement van het
Dienstencentrum. Het Dienstencentrum is derhalve de inhoudelijk werkgever.
Werkzaamheden
De functie betreft een kerntaak in onze organisatie, maar het betreft tevens een nieuwe functie die
nog tot ontwikkeling moet worden gebracht. Deze functiebeschrijving kan derhalve de komende
jaren nog worden geactualiseerd.
Voorlopige taakbestanddelen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Het verrichten van onderzoek naar maatschappelijke en onderwijstrends;
Het verrichten van onderzoek naar de ervaring en het effect van de lessen GVO en HVO.
Het verrichten van onderzoek naar de ervaring met (pilots van) nieuwe vormen.
Het aangaan/onderhouden van contacten met zusterorganisaties in het buitenland teneinde
van elkaar te kunnen leren;
Het vertegenwoordigen van de sector in contacten met externe partijen waarbij een beroep op
onze expertise m.b.t. GVO/HVO/levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gedaan
(onderwijsorganisaties, scholenkoepels, hogescholen)
Het op basis van onderzoek en contacten doen van voorstellen voor versterking van de
gezamenlijke en denominatieve opleidingen, gerichte nascholingen en nascholingsthema’s
Het vertalen van de voorstellen en helpen implementeren van deze voorstellen in concrete
eindproducten in samenwerking met de opleidingsspecialisten van de denominaties
Het helpen van de 5 werkgevers met het versterken van hun denominatieve identiteit

Naar u zijn wij op zoek
U heeft academisch werk en denkniveau;
U heeft een afgeronde relevante universitaire opleiding, bij voorkeur onderwijskunde;
U beschikt over bewezen onderzoeksvaardigheden; ervaring met statistiek en kwalitatieve
analyse;
U beschikt over bewezen rapportagevaardigheden;
U hebt affiniteit met vormingsonderwijs wat vanuit denominatief perspectief gegeven
wordt
U kent het (openbaar) basisonderwijs en bent op de hoogte van relevante trends en
ontwikkelingen.
U beschikt over voldoende sensitiviteit en doortastendheid om in verschillende belangen
velden effectief en efficiënt te blijven handelen;
U bent ondernemend en zowel mens- als resultaatgericht waarbij u beschikt over zeer
goede contactuele vaardigheden;
U kunt uitstekend zelfstandig werken, als ook in teamverband;
U beschikt over goede communicatieve en redactionele vaardigheden;
U bent gewend om gestructureerd en planmatig te werken.

Wat wij bieden
Een boeiende functie met veel vrijheid en uitdaging, in een groeiende en dynamische organisatie
en enthousiaste collega's. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, met
uitzicht op een vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Reageren
Reageren kan tot en met 14 september 2018 door uw CV met motivatie te sturen naar
info@gvoenhvo.nl of per post naar GVO en HVO, Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 40282, 3504 AB
Utrecht.
De eerste selectieronde zal in 3e week van september 2018 plaatsvinden.

Meer informatie
Kijk op onze website www.gvoenhvo.nl voor meer informatie en/of neem contact op met de heer
Beijer of de heer Knoester, telefoonnummer 030 - 7604800 op ma/di/do.

