Ervaren onderzoeker/adviseur met hart voor gelijke kansen
Betere ontwikkelkansen bieden aan kinderen en jongeren die het risico lopen om achterop te
raken in het onderwijs. Dat is al 30 jaar onze ambitie. Als onze nieuwe onderzoeker/adviseur
draag jij hier direct aan bij.
Over Sardes
Sardes is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding.
Met een geïntegreerd aanbod van onderzoek, ontwikkeling en begeleiding ondersteunt ons team
van bevlogen onderzoekers, adviseurs en procesbegeleiders de landelijke overheid, gemeenten,
kinderopvangorganisaties en schoolbesturen bij het realiseren van gelijke kansen voor kinderen
en jongeren.
Dit zijn wij. En wie ben jij?
Jij bent een enthousiaste onderzoeker/adviseur met een academische opleiding in de sociale
wetenschappen. De afgelopen 5 tot 10 jaar heb jij jouw sporen verdiend in de educatieve sector
en/of consultancywereld. Of je bent gepromoveerd en vindt het leuk om jouw
onderzoeksvaardigheden in te zetten in de context van beleid en praktijk.
Verder:
●

heb je ervaring met de uitvoering van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek;

●

weet je hoe je complexe adviestrajecten in goede banen leidt;

●

heb je kennis van bestuurlijke en beleidsmatige processen;

●

ben je ondernemend en weet je hoe je acquireert en/of een onderzoeksvoorstel schrijft;

●

ben je in staat projecten te leiden, zowel wat betreft de aansturing van het (interne)
uitvoerende team, als de samenwerking en communicatie met de opdrachtgever;

●

en voel je je verbonden met de interne ontwikkelingen van Sardes en lever je daar graag
een actieve bijdrage aan.

Jouw rol als onderzoeker/adviseur bij Sardes
Je bent altijd betrokken bij meerdere projecten. De ene keer als projectleider, de andere keer als
mede-uitvoerder onder leiding van een ervaren collega adviseur/onderzoeker. Je voert in veel
gevallen praktische of beleidsmatige onderzoeksprojecten uit. In opdracht van landelijke en
lokale overheid, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen. Je weet wat er speelt in de
educatieve sector, je vertaalt deze kennis naar onderzoeksvragen én bedenkt een passende
aanpak om die vragen te beantwoorden.
Zo ziet jouw werkdag er straks uit
Vandaag start je de dag met een digitaal overleg met OCW. Samen met een collega doe je
literatuuronderzoek naar de start van kinderen in het basisonderwijs. Daarna staan twee
interviews gepland met schoolbesturen en kinderopvang uit een gemeente, die samen een
‘Gelijke kansen monitor’ willen ontwikkelen. Tijdens de lunch wordt er, net als altijd, veel

gelachen aan de gezamenlijke lunchtafel. Eenmaal weer op je werkplek ontwikkel je samen met
een junior collega een vragenlijst over passend onderwijs en doe je in Excel een aantal eerste
analyses voor een ‘Resultaatafspraken monitor’. Morgen werk je thuis en ga je aan de slag met
het schrijven van het rapport voor SZW. Ook bereid je de netwerkbijeenkomsten voor het
Nationaal Programma Onderwijs voor. Een lekker divers programma dus!
Je nieuwe werkplek
Op ons kantoor in het centrum van Utrecht (boven de Bijenkorf) werk je in een gezellig team aan
één of meerdere thema’s: het jonge kind, onderwijskansen, passend onderwijs, taal en lezen of
bestuur en strategie. Als onderzoeker/adviseur ben je niet alleen regelmatig op kantoor, maar
ook onderweg.
Dit bieden wij jou
Een uitdagende baan als onderzoeker/adviseur in het dynamische en veelzijdige werkveld van
kinderopvang, onderwijs, jeugd en/of zorg. Hierin krijg je alle ruimte om jouw eigen specialisme
op te bouwen.
Plus:
●

een marktconform salaris;

●

een jaarcontract met een intentie voor een verlenging voor onbepaalde tijd;

●

reiskostenvergoeding - business card openbaar vervoer;

●

een individueel keuzebudget;

●

ontwikkelingsmogelijkheden en wekelijkse kennisdeling;

●

intervisie en persoonlijke begeleiding door een ervaren mentor.

Reageer op deze vacature
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Dan maken we graag kennis met je! Stuur jouw CV en
motivatiebrief naar Rianne Heijmans (r.heijmans@sardes.nl). Ook voor vragen kun je bij Rianne
terecht.
Koffie- of theedrinken
Liever eerst een keer koffiedrinken om te onderzoeken of de functie bij je past? Leuk! Neem dan
even telefonisch contact op met Rianne Heijmans via 030-2326200. Zij vertelt je graag alle ins en
outs over de functie en ons bedrijf.

