Het Grafisch Lyceum Utrecht is een toonaangevende opleider voor de creatieve industrie. Op deze
kleinschalige mbo-vakschool volgen ongeveer 2.100 studenten een opleiding op het gebied van media,
vormgeving en communicatie. De school maakt werk van actueel en modern onderwijs waarin
vakmanschap, creativiteit en aansluiting op de beroepspraktijk centraal staan.
De afdeling Onderwijsontwikkeling en –ondersteuning van het Grafisch Lyceum Utrecht zoekt twee
deskundige en enthousiaste collega’s:

Adviseur Onderwijsontwikkeling & -ondersteuning
(O&O)(totaal 1,4 fte)
De afdeling O&O is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit binnen het GLU. Het onderwijs van het
GLU is toekomstgericht, persoonsgericht en praktijkgericht. Op deze thema’s versterken we de teams
inhoudelijk. De beleidsmedewerkers werken als pro actieve adviseurs nauw samen met de 7
onderwijsteams. Je ondersteunt door bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijsbeleid, het delen van
kennis en het schrijven van heldere procedures of richtlijnen. Je legt verantwoording af aan het Hoofd
Onderwijsontwikkeling en -ondersteuning en maakt deel uit van een klein team adviseurs met veel
contacten binnen de organisatie.
Elke functie heeft een hoofdthema:
Curriculumontwikkeling
Je ondersteunt en adviseert teams bij de implementatie van het onderwijsconcept, het ontwikkelen
van de opleidingen, jaarplanningen en richtlijnen, vertaalt wet- en regelgeving naar ontwerpregels, of
vertaalt ontwikkelingen extern naar concrete ideeën voor het GLU.
In-, door- en uitstroom / studentbegeleiding
Je draagt bij aan de deskundigheid binnen teams op het gebied van studentbegeleiding en
maatregelen ter bevordering van in-, door- en uitstroom. Je vertaalt ontwikkelingen en inzichten naar
concrete handvatten voor docenten.
De functie

Je draagt bij aan het inventariseren en analyseren van ontwikkelingen en nieuwe regelingen op het
gebied van (mbo-)onderwijs.

Je adviseert over onderwijsvernieuwing, beleidsontwikkeling en onderwijsvoorbereiding en
ondersteunt de praktische uitvoering ervan.

Je ontwerpt, bewaakt en evalueert procedures, werkt planmatig en draagt bij aan rapportages.

Je evalueert en analyseert de consequenties van het geformuleerde beleid en doet
verbetervoorstellen.

Je participeert in netwerken binnen en buiten de school om op de hoogte te blijven van
ontwikkelbehoeften.

Je ondersteunt deskundigheidsbevordering binnen teams door kennisoverdracht.

Je draagt bij en werkt mee aan projecten intern en extern.
Wij







zoeken
Je hebt een afgeronde opleiding onderwijskunde op wo-niveau.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de mbo branche als onderwijskundige.
Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs.
Je bent analytisch en communicatief sterk zowel in de samenwerking of aansturing van
projectgroepen als schriftelijk.
Je bent resultaatgericht en kunt goed plannen en coördineren.
Je neemt graag initiatief en kunt goed samenwerken.

Het aanbod:
Het betreft structurele vacatureruimte, een aanstelling gebeurt in eerste instantie in een contract voor een
jaar. Je krijgt een functie als Beleidsmedewerker A of B en wordt ingeschaald in schaal 10 of 11 van 2.687
tot 4.553 euro bij een volledige aanstelling. Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt ruimte voor professionele
en persoonlijke ontwikkeling. De cao mbo is van toepassing.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjolein de Jager, Hoofd
Onderwijsontwikkeling en -ondersteuning, per e-mail: mjager@glu.nl. Uitgebreide informatie over het
Grafisch Lyceum Utrecht vind je op www.glu.nl.
Reageren:
Stuur je motivatie met CV uiterlijk 30 mei 2018 naar: Grafisch Lyceum Utrecht, t.a.v. Chimène van
Lunteren, postbus 5066, 3502 JB te Utrecht, of per mail: solliciteren.oo@glu.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

