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Vacature Dataspecialist onderwijs 

 
Wil jij aan de slag als hands-on Dataspecialist bij een nieuwe particuliere 

onderwijsorganisatie met een maatschappelijk doel? Als Dataspecialist lever je een actieve 
bijdrage aan onderwijs- en organisatieverbetering. Je operationaliseert (onderwijs)doelen, 
verzamelt en analyseert data en vertaalt dit naar bruikbare output voor de verschillende 
afdelingen in de organisatie. Daarnaast ga je aan de slag met onderzoeksvragen vanuit de 
praktijk en deel je proactief relevante inzichten uit de wetenschap. Als Dataspecialist ben 
je een directe sparringspartner voor alle niveaus en afdelingen in de organsatie. Kom jij 

ons team versterken? 
 

Als Dataspecialist bij Epos Onderwijs Rotterdam: 

 operationaliseer je onderwijs- en leerlingzorgdoelstellingen in meetbare KPI’s, zowel op 

cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling, leerkrachtvaardigheden en andere 

randvoorwaarden voor succes;  

 selecteer je datasystemen, richt je processen in en verbeter je bestaande processen om in de 

praktijk op een geïntegreerde wijze data te verzamelen;  

 ben je regelmatig in de klas aanwezig voor het doen van observaties die een grote bron van je 

data vormen; 

 analyseer je data en vertaal je dit vervolgens naar bruikbare output voor de praktijk 

(betrouwbaar, overzichtelijk en toegankelijk);  

 adviseer je de verschillende afdelingen over mogelijke verbeteringen op individueel-, klas- en 

schoolniveau; 

 denk je mee over innovatieve manieren van dataverzameling en -visualisatie binnen het 

onderwijs en streef je er iedere dag naar om een voorloper te zijn op het gebruik van data in 

de onderwijssector; 

 lever je managementrapportages ten behoeve van directie en bestuur;  

 verdiep je jezelf in actuele onderwijsinhoudelijke literatuur en in de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten m.b.t. onderwijs. Je identificeert wat relevant is, vertaalt dit naar 

de praktijk en verspreidt op verschillende manieren deze kennis in het team; 

 werk je mee aan het opbouwen van de gehele organisatie, die nog volop in ontwikkeling is en 

de komende jaren nog flink gaat groeien. 
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Hoe kan een dag als Dataspecialist op Het Epos eruit zien?  

 

8.30  Je neemt deel aan de wekelijkse teamvergadering. Je hoort waar de rest van het 

team mee bezig is en geeft een korte update over de belangrijkste zaken die spelen 

binnen afdeling data & kennis.  

 

9.00 Je gaat de klas in voor een observatie samen met de onderwijskundig leider. Je kijkt 

naar hoe de teamteachers lesgeven en hun interactie met de leerlingen. Na de 

observatie bespreek je na wat je gezien hebt en voer je de data in. 

 

10.30 Je verwerkt de data van het afgelopen kwartaal voor een rapportage aan het 

bestuur. De meeste data heb je zelf maar je zit ook samen met het hoofd 

bedrijfsvoering om het plaatje compleet te krijgen. 

 

12.00 Je luncht samen met je collega’s in de teamruimte en praat gezellig bij.  

 

12.30 Je hebt een vraag gekregen vanuit de schoolbibliotheek. In het uitleensysteem lijken 

een aantal zaken niet te kloppen. Soms komen de namen van leerlingen niet goed 

in het systeem of zijn de titels van boeken niet te zien. Je onderzoekt in het script 

waar dit door komt en maakt de nodige aanpassingen. 

 

15.15 Je hebt je wekelijks overleg met de algemeen directeur. Je spart over een aantal 

nieuwe ideeën die je hebt en jullie staan stil bij de rapportage die je binnenkort aan 

het bestuur van Epos Onderwijs presenteert.    

 

16.00  Je neemt met het leerkrachtenteam de ontwikkeling van de leerlingen door aan de 

hand van het dasboard ‘leerlinggroei’  dat je gemaakt hebt. Samen reflecteren jullie 

op wat jullie zien en formuleren jullie hypothesen en mogelijke acties. Vanuit het 

team komt een interessante verdiepingsvraag. Die ga je de komende tijd proberen 

te beantwoorden.     

 

 

  



 

   
 

 

3 van 4 

 

Wie zoeken wij? 

Epos Onderwijs staat altijd open voor iedereen, ook voor jong talent of juist zeer ervaren. Onze ideale 

kandidaat:   

 

 is in het bezit van een relevante WO-master diploma of PhD;  

 heeft meer dan 3 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als data-analist, consultant of 

onderzoeker;  

 heeft ervaring met dataverzameling en –analyse en onderzoeksmethoden (zowel kwantitatief 

als kwalitatief); 

 heeft ervaring met diverse relevante softwarepakketten voor data-analyse en –visualisatie, 

zoals R, Power BI en Excel/VBA. Je beheerst de basisvaardigheden om te programmeren;  

 heeft bij voorkeur ervaring met en/of kennis over onderwijs en de ontwikkeling van het kind 

dan wel de interesse om zich hier uitgebreid in te verdiepen;  

 beschikt over sterke advies- en communicatievaardigheden en is goed in staat om resultaten 

te vertalen naar de praktijk;  

 is een flexibel ingesteld persoon die het uitdagend vindt om te werken in een omgeving waar 

nog veel moet worden opgezet en doorontwikkeld;  

 is nieuwsgierig en wil graag leren, heeft een brede interesse en de drive om het elke dag beter 

te doen;  

 is zowel theoretisch als praktisch ingesteld en heeft een goede dosis pragmatisme; 

 is benaderbaar, kan uitstekend samenwerken, is dienstbaar, staat midden in de organisatie en 

staat open voor feedback;  

 heeft  een goed gevoel voor humor. 

 

Wie zijn wij? 

Epos Onderwijs Rotterdam is een unieke onderwijsorganisatie. Vanuit particuliere middelen 

gefinancierd hebben we een maatschappelijke doelstelling: we willen het best mogelijke onderwijs 

bieden aan kinderen die dit het hardst nodig hebben. Wij geloven dat kinderen met de juiste 

ondersteuning heel veel kunnen bereiken. Omdat we pas sinds 2019 bestaan zijn we als organisatie 

nog volop in ontwikkeling. Momenteel verwezenlijken we onze doelstelling met een basisschool die te 

vinden is in hartje Zuidwijk (Rotterdam) en een naschools programma. De basisschool bestaat 

momenteel uit 2 groepen en de komende jaren bouwen wij deze verder uit met 1 nieuwe groep per 

jaar. We hebben een ambitie om onze activiteiten in de toekomst verder uit te breiden, bijvoorbeeld 

naar jongere en oudere kinderen. Meer informatie over ons onderwijs en onze organisatie vind je op 

onze website: www.het-epos.nl.  

http://www.het-epos.nl/
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 Wat bieden wij?  

• een startsalaris tussen de € 45.000-65.000 op jaarbasis o.b.v. een fulltime dienstverband incl. 

vakantiegeld, afhankelijk van kennis en ervaring;  

• een jaarcontract met zicht op een vast dienstverband; 

• de gewenste startdatum is in overleg en bij voorkeur per februari 2022;  

• een functie van 0,8 – 1,0 FTE;   

• 35 vakantiedagen bij een fulltimedienstverband + feestdagen op te nemen binnen de 

schoolvakanties. In overleg is het mogelijk om dagen buiten de vakantieperiodes op te 

nemen. 

• ruime mogelijkheden om je verder te professionaliseren door middel van opleiding en/of 

training; 

• reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling middels een pensioenverzekering;  

• de beschikking over een zakelijke laptop en mobiele telefoon met abonnement;  

• een leuk, warm, kritisch en gedreven team.  

 

Interesse? 

Herken je jezelf in de vacature en wil je graag onderdeel worden van ons team? Reageer dan uiterlijk 

26 januari 2022 door je CV en een motivatiebrief te sturen naar sollicitatie@eposonderwijs.nl. Het 

sollicitatieproces bestaat uit twee rondes.  

 

Voor vragen kan contact opgenomen worden met hoofd bedrijfsvoering Danielle Jacobs via 

info@eposonderwijs.nl of 010- 740 2400.  

mailto:info@eposonderwijs.nl

