Ervaren onderzoeker / adviseur in de educatieve sector
Gezocht:

Onderzoeker / adviseur

Locatie:

Utrecht centrum, Lange Viestraat 371

Werkweek:

32 – 38 uur

Opleidingsniveau:

WO

Duur:

Jaarcontract, uitzicht op vast contract

Ingangsdatum:

In overleg

Wil jij graag een bijdrage leveren aan het realiseren van gelijke kansen? Bijvoorbeeld door
schoolbesturen, kinderopvang en gemeenten te adviseren over hun beleid? Of door te
onderzoeken in hoeverre (beleids)maatregelen daadwerkelijk leiden tot betere opbrengsten voor
kinderen en jongeren?
Als onderzoeker / adviseur voer je (onderzoeks)projecten uit voor de landelijke en lokale
overheid, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen. Je weet wat er speelt in de
educatieve sector. Je vertaalt beleids- en praktijkvragen naar onderzoeksvragen en bedenkt
een passende aanpak om die vragen te beantwoorden.
Het praktijk- en beleidsgerichte onderzoek gaat vrijwel altijd vergezeld van korte en lange
termijnadviezen. Onze dienstverlening reikt vaak nog verder: dan begeleiden we op inhoud
én proces de implementatie van de gewenste verbeteringen. We benutten daarbij zowel
wetenschappelijke kennis als praktijkkennis.
Onze thema’s zijn: kwaliteit van kinderopvang, het onderwijsachterstandenbeleid, passend
onderwijs en de professionalisering van personeel in de kinderopvang en het onderwijs. Je
hebt veel vrijheid om opdrachten te verwerven en uit te voeren die aansluiten bij jouw
profiel en netwerk. Samenwerking is belangrijk. Als adviseur ben je betrokken bij meerdere
projecten, soms als projectleider, soms als mede-uitvoerder onder leiding van een andere
ervaren adviseur/onderzoeker.

Lees verder over de verantwoordelijkheden die bij jouw nieuwe baan horen ↓

Wat ga je doen en wat zijn je verantwoordelijkheden?
●

Je werkt samen met collega’s aan uitdagende onderzoeks- en adviestrajecten voor
opdrachtgevers zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
intermediaire organisaties, maar met name ook gemeenten en besturen.

●

Je beschikt over herkenbare expertise voor opdrachtgevers

●

Je hebt een goed eigen netwerk, en breidt dit verder uit

●

Je bent een interessante gesprekspartner voor bestuurders, directies en
beleidsmedewerkers

●

Je volgt de ontwikkelingen in de markt en aansluitend daarop ontwikkel je
dienstverlening

●

Je hebt een beleidsmatige insteek, je weet wetenschap, wet- en regelgeving, beleid
en financiën te gebruiken in projecten

●

Je presenteert makkelijk en combineert inhoud met een gezonde dosis humor

●

Je kunt zowel als projectlid als pojectleider in een team samenwerken

●

Je kunt data verzamelen en interpreteren

●

Je beschikt over een vlotte pen

●

Je voelt je verbonden met de interne ontwikkelingen van Sardes en levert daaraan
een actieve bijdrage

●

Je zorgt voor interne kennisdeling

Wat vragen wij aan je?
Je hebt een academische opleiding, een studie binnen de sociale wetenschappen, zoals
onderwijskunde. Je hebt gedurende 5 tot 10 jaar je sporen verdiend in de educatieve sector
en/of consultancy.
Wij nodigen je uit te solliciteren als je:
●

ervaring hebt met de uitvoering van complexe adviestrajecten of onderzoek
(promovendi en onderzoekers met kwantitatieve en analytische vaardigheden zijn
van harte welkom)

●

ondernemend bent en kunt acquireren naar opdrachten bij de overheid,
intermediaire organisaties, gemeenten of besturen of

●

kennis en ervaring hebt met bestuurlijk/juridisch/beleidsmatig ingewikkelde
processen

Wat bieden wij?
Een baan als onderzoeker / adviseur in het dynamische en veelzijdige werkveld van
kinderopvang, onderwijs, jeugd en/of zorg, met ruimte om je eigen specialisme op te

bouwen. Je werkt samen in themateams waarin je op termijn kunt ontwikkelen tot een
waardevolle expert die bijdraagt aan de doelstellingen van Sardes.
Je komt te werken bij een professioneel onderzoeks- en adviesbureau, waar deskundige
onderzoekers, adviseurs en procesbegeleiders werkzaam zijn. Sardes is een
toonaangevende speler in het educatieve veld die vernieuwende ontwikkelingen aanjaagt,
begeleidt en evalueert. We willen een bijdrage leveren aan duurzame oplossingen voor
educatieve vraagstukken, het verbeteren van kansengelijkheid en de kwaliteit van
educatieve instellingen.
Verder:
●

een marktconform salaris

●

een werkweek van minimaal 32 uur

●

in eerste instantie een contract voor een jaar, met de intentie te verlengen voor
onbepaalde tijd

●

reiskostenvergoeding – business card ov, Sardes stimuleert gebruik van openbaar
vervoer

●

kennisdeling via de wekelijkse kenniskoffie, intervisie, begeleiding door mentor

Inclusiviteit
Sardes wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Bij onze wervingsstrategie houden wij
hier rekening mee. Als blijkt dat je een verrijking bent van onze personele samenstelling
door daaraan bij te dragen, dan zien we dat als meerwaarde.

Reageren en contact
Wil je solliciteren bij Sardes? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Rianne Heijmans
Voor vragen over de inhoud kun je contact opnemen met Rianne Heijmans op 030-2326200.

