
 
 

 

 St. KOE 
De Stichting Katholiek 
Onderwijs Enschede 
heeft 17 basisscholen, 
waaronder één school 
voor speciaal 
basisonderwijs. Bij onze 

stichting werken ruim 
400 personeelsleden. 
We hebben de zorg 
voor ongeveer 4500 
leerlingen. 
Alle directies 
participeren in een 
actief directieberaad 
dat regelmatig overlegt 
en onderlinge 
ondersteuning biedt. 

Daarnaast is er 
deskundige 
ondersteuning op 
financieel, materieel en 
personeel gebied.  
Richtinggevend voor de 
scholen van de St. KOE, 
zijn de “bouwstenen” 
solidariteit en 
samenwerking, 
spiritualiteit, 
verantwoordelijkheid en 

het primaire leerproces. 
 

Het bestuur van de stichting KOE heeft m.i.v. 1 september 2014 (of zo 

spoedig mogelijk erna) een vacature voor de functie van  

 

Onderwijskundig 

stafmedewerker (m/v) 
 

Wij zoeken een medewerker die: 

 Kennis heeft van het onderwijsveld en -beleid en van 

onderwijskundige ontwikkelingen, 

 Minimaal HBO is opgeleid, met een opleiding die relevant is voor de 

gevraagde taken, 

 De katholieke/interconfessionele identiteit van de stichting 

onderschrijft en ook uitdraagt, met respect voor andere 

levensbeschouwingen, 

 In staat is om bovenschools beleid te schrijven en te actualiseren, 

 Jaarverslagen kan schrijven, op basis van diverse data, 

 De stichting in relevante overlegsituaties kan vertegenwoordigen, 

 Een bijdrage kan leveren aan projecten waarbij de stichting 

betrokken is, 

 Data kan verzamelen, invoeren en interpreteren, 

 Inhoudelijke offertes kan opstellen, en de uitvoering ervan 

begeleiden, 

 Goede vaardigheid heeft met programma’s als Word en Excel, 

 Goede schrijfvaardigheid met betrekking tot inhoudelijke artikelen 

voor gedrukte en digitale uitingen van de stichting. 

 

Wij bieden: 

 Een functieomvang van 2 dagen per week, werktijden in overleg, 

 Een tijdelijke benoeming voor een jaar, met mogelijkheid tot 

verlenging daarna 

 Een salaris conform het functieboek van de St. KOE (indicatie, schaal 

10 CAO PO) 

 

Procedure: 

 uw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV moet uiterlijk  

14 augustus a.s. in ons bezit zijn 

 de eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 21 augustus 2014 

 

U kunt uw brief richten aan: 

Het bestuur van de St. KOE,  

t.a.v. dhr. R. van der Vegt,  

Postbus 646,  

7500 AP Enschede 

 

Of per mail naar: bs@skoe.nl 

 

Nadere informatie kunt u inwinnen via bs@skoe.nl (graag uw 

telefoonnummer opnemen in uw mail, zodat wij contact met u kunnen 

opnemen) 

 

internet: www.skoe.nl 

acquisitie n.a.v. deze 
advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.  
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