Inleiding bij vacature manager VO tweede fase
SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling dat zich richt op
curriculumontwikkeling voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Op zowel
landelijk niveau, maar ook op het niveau van de school, de klas en de leerling.
De huidige discussie over de inhoud van en de zeggenschap over het onderwijs is ook
van invloed op SLO. De organisatie zoekt mét haar strategische partners naar nieuwe
vormen om zich tot het onderwijs en tot elkaar te verhouden. De organisatie gaat een
omslag maken naar meer klantgerichtheid, samenwerking tussen de disciplines (delen en
verbinden) en innovatie. Dat vereist een hoge mate van flexibiliteit van haar
medewerkers en dus ook van de organisatie.
SLO ziet zich voor de taak gesteld haar eigen beleid te herijken. Zij moet zich
ontwikkelen van een taakorganisatie voor de overheid naar een kenniscentrum dat in
dienst van de overheid in overleg met diverse stakeholders diensten en producten
ontwikkeld voor een variëteit aan doelgroepen. Dit moet zij doen in een politiek
bestuurlijke en inhoudelijk zeer dynamische omgeving.
De huidige indeling en werkwijze staan ter discussie en SLO zoekt daarom een nieuwe
manager 2e fase die met zeer veel gevoel voor de inhoud, samen met directie, overige
MT leden en uiteraard alle medewerkers, deze slag gaat maken. Dat vraagt om een
kandidaat/kandidate die ervaring heeft met veranderingsprocessen en die ervaring heeft
opgedaan in een inhoudelijk gedreven organisatie. De manager is gesprekspartner voor
de medewerkers en is integraal verantwoordelijk voor de afdeling. Hij/zij weet op een
hedendaagse manier invulling te geven aan de bedrijfsvoering van de afdeling.
Samenwerken, elkaar aanspreken, flexibiliteit, kostenbewustzijn en verantwoording
afleggen zijn begrippen die passen.
SLO beschikt over een hoofdkantoor in Enschede en een nevenlocatie in Utrecht. De
werkzaamheden worden dan ook vanuit beide locaties verricht. De functie die SLO
aanbiedt is dus echt uitdagend! Wij zoeken een teamspeler met lef, die vanuit de inhoud
de samenwerking zoekt! In een later stadium zullen kandidaten de beschikking krijgen
over de voorlopige versie van de strategische beleidsagenda 2017-2020.
Hieronder volgt de integrale advertentietekst zoals deze eerder is verschenen.
De Directie van SLO zoekt:
Manager VO tweede fase (1,0 fte V/M)
De afdeling VO tweede fase valt direct onder de directie en telt twintig medewerkers. De
afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle (digitale) curriculumproducten
die de bovenbouw van het havo en vwo betreffen, bijvoorbeeld handreikingen voor
schoolexamens. De afdeling onderhoudt en versterkt de relevante contacten met diverse
instanties, zoals het Ministerie van OCW, Kennisnet, CvTE en de VO-raad, maar ook met
scholen en scholennetwerken.
Als Manager VO tweede fase





bent u eindverantwoordelijk voor alle taken in de afdeling en geeft u integraal
leiding aan de medewerkers van de afdeling VO tweede fase;
bent u een teamspeler in het MT, draagt u actief bij aan afdeling overstijgende
beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en uitvoering en informeert, adviseert en
ondersteunt u de directie hierbij;
vertaalt u de organisatiedoelen naar realisatie van afdelingsdoelen;
participeert u namens SLO in extern overleg op het beleidsterrein van (de
bovenbouw van) het voortgezet onderwijs.
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U dient te beschikken over:






een aantoonbaar academisch denk- en werkniveau;
relevante managementervaring;
kennis van en ervaring met integrale managementprocessen,
strategieontwikkeling, plannings- en budgetteringsprocessen,
personeelsmanagement;
kennis van (ontwikkelingen in) het voortgezet onderwijs;
een relevant netwerk in beleid, praktijk en wetenschap in het onderwijs/de
onderwijsondersteuning en met name het voortgezet onderwijs.

Daarnaast






bent u een inspirerend leider die in staat is medewerkers en teams te motiveren
en te coachen, die noodzakelijke veranderingen tot stand weet te brengen en die
gericht is op het bereiken van gestelde doelen;
heeft u naast oog voor en affiniteit met inhoudelijke coördinatie, nadrukkelijk ook
ervaring met personele, beheersmatige en communicatieve
managementaspecten;
kunt u opereren in de complex politiek-bestuurlijke omgeving van SLO en kunt u
ontwikkelingen binnen en buiten (de bovenbouw van) het voortgezet onderwijs
duiden en vertalen naar strategische doelen voor de afdeling en de organisatie;
bent u zich bewust van het belang van relatienetwerken en in staat deze op te
bouwen en te onderhouden en heeft u gevoel voor PR;
bent u besluitvaardig, maakt u keuzes en hakt knopen door.

Verder van belang:
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
De werkzaamheden worden verricht vanuit de locaties Enschede en Utrecht.
Het aanbod
SLO heeft een eigen cao. Door modern personeelsbeleid faciliteren we medewerkers
optimaal voor hun taak. U krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van
één jaar met uitzicht op onbepaalde tijd bij goed functioneren.
Salariëring is conform cao SLO waarbij afhankelijk van de ervaring inschaling plaatsvindt
in schaal 14, € 5.335 tot € 6.788 bruto.
Interesse?
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo &
Partners, in de persoon van Anja van Gorsel. Zij zal gesprekken voeren met in potentie
voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte
kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden
kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via
onze website www.wesselopartners.nl.
Voor meer informatie over de functie kunt u ook contact opnemen met de heer Sanne
Tromp, directeur innovatie/ bestuurder, via s.tromp@slo.nl of 06 25 68 35 11.
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Pl a n ni n g
Voordracht van kandidaten
: n.t.b.
Eerste ronde selectiegesprekken : n.t.b.
Tweede ronde selectiegesprekken : n.t.b.
Co nt a ctg e ge v en s
Anja van Gorsel
partner
Monique van Dijk
managementassistente

Wesselo & Partners | Selection as art
Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT
telefoon:
030 275 84 47
internet:
www.wesselopartners.nl

Vacature Manager VO 2e fase SLO 24 januari 2017

