
 

 

  

 

 

 

Medewerker Magister/ applicatiebeheerder/ data-analist (0,8 - 1,0 fte) 

 
Scholengroep Nieuw Zuid in Rotterdam wordt gevormd door het Einstein Lyceum, OSG Hugo de 
Groot, Rotterdams Vakcollege de Hef en het Olympia College. Samen zijn wij het hart van het 
openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid en onderdeel van Stichting BOOR.  
Iedere school heeft een eigen doelgroep en onderwijsconcept. De scholen zijn een afspiegeling van 
Rotterdam Zuid in al haar facetten. De diversiteit van de leerlingen, hun culturele en sociale 
achtergronden, hun talenten en ambities; ze komen samen in onze scholengroep. De scholengroep 
heeft ongeveer 2600 leerlingen en 320 medewerkers. 
 
Met het onderwijsaanbod en de pedagogisch-didactische aanpak spelen de teams op locaties in op de 

diversiteit van de leerlingen. We stimuleren de leerlingen in de ontwikkeling van hun talenten door hen 

uit te dagen in hun mogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor het leertraject leggen we zoveel 

mogelijk bij hen zelf. We zijn overtuigd van het belang van burgerschapsvorming en loopbaan-

ontwikkeling. Daarom investeren we in het verbinden van de binnen- en buitenwereld, o.a. via de 

samenwerking met ouders en partners in de keten van onderwijs, het bedrijfsleven en instellingen. 

Onze aanpak is illustratief voor de Rotterdamse mentaliteit: actief, zelfsturend en werken met trots en 

met opgestroopte mouwen. 

 

Het betreft een functie binnen de stafafdeling van Scholengroep Nieuw Zuid, waarbij onder 
verantwoordelijkheid van de rector van de scholengroep, de focus ligt op het implementeren, beheren 
en ontwikkelen van informatiesystemen (alsmede het ontwikkelen van eraan gerelateerde plannen en 
procedures inzake registratie en analyse van data), het toezien op en zorgdragen voor effectief en 
efficiënt gebruik van systemen, de noodzakelijke afstemming van systemen en uit het uitvoeren van 
data-analyses en controles. Tevens verwachten wij ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg. 
 
 

Wie zoeken we? 

 

Een enthousiaste collega die: 

- Communicatief sterk is en op een heldere en verbindende manier communiceert 
- Beschikt over ruime theoretische en praktische kennis van en inzicht in de processen van 

dataverzameling en analyse 

- Kennis heeft van de gebruikte applicaties en systemen (waaronder Magister en MMP), alsmede 
van relevante wet- en regelgeving, procedures etc. op dit gebied 

- Resultaatgericht en proactief is en ervaring heeft in het bepalen van de informatiebehoefte binnen 
de scholen en kan bijdragen aan meer uniformiteit hierin binnen de scholengroep  

- Vaardig is in het uitvoeren van complexe analyses in het algemeen  
- Naast een adviserende rol tevens een signalerende functie heeft en in staat is processen te  

bewaken 

- Doelgericht kan samenwerken op verschillende niveaus 

- Ervaring en/of affiniteit heeft met functionele aansturing. 
 



Voornaamste werkzaamheden: 

- Werkzaamheden rondom controle op de leerling administratie:  
o Zorgdragen voor de betrouwbaarheid van de leerling administratie (zoals opgenomen in 

Magister). Dit betekent: 
▪ uitvoeren leerling controles (voorbeelden hiervan zijn de controle op 

nieuwkomers, LWOO/PRO-indicaties, juiste in- en uitschrijvingsprocedure rondom 
leerlingen) en het bewaken van de relevante deadlines.    

▪ functionele aansturing van leerling administraties op locaties 
▪ zorgdragen voor de opvolging van DUO-meldingen en de uitwisseling 
▪ opleveren dossiers ten behoeve van bekostigingscontrole door accountant. 

 
- Implementeren en applicatiebeheer van Magister 

o bewaken van de kwaliteit/functionaliteit van het systeem 

o bijhouden van nieuwe functionaliteiten en dit uitzetten binnen de scholengroep 
o ondersteunen personeel rondom Magister vragen/eventueel training nieuw personeel 
o regelen en bewaken van de autorisaties van hele scholengroep 
o zorgdragen voor een juiste koppeling met diverse aan Magister aanpalende systemen 

o zelfstandig ontwikkelen van deelapplicaties. 

 
- Uitvoeren van data-analyse en adviseren (beleidsondersteuning). Daarbij gebruik makend van 

diverse systemen voor verschillende gebruikers waaronder de adviseur onderwijskwaliteit (data 
aanleveren voor bijvoorbeeld interne audits of ter voorbereiding op inspectiebezoeken), de 
schoolleiding en de afdeling financiën. 
 

- Ondersteunen bij het bepalen van de examenuitslag. Dit betekent ervoor zorgen dat in Magister 
alles juist is ingeregeld en ingevuld, het begeleiden bij vakkenpakket controles en zorgdragen dat 
de uitslagen juist worden bepaald. 

 

- Overig:  
o Bijhouden relevante wet- en regelgeving  
o Deelname aan diverse interne en externe overleggen (applicaties binnen BOOR, VO-

raad: ketenoverleg etc.) 
o Bij mogelijke problemen rondom bovenstaande – indien nodig – tijdig informeren van 

schoolleiding. 
 
 
Functie-eisen: 

- Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare setting 
- HBO werk- en denkniveau 
- Actuele kennis van ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied. 

 
 

Wat bieden we? 

We bieden een uitdagende baan verdeeld over de locaties van Scholengroep Nieuw Zuid. 
De waardering van de functie is schaal 9/10 conform de CAO Voortgezet Onderwijs.  
 
Verder kun je bij Scholengroep Nieuw Zuid rekenen op uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waaronder  
- een uitstekende verlofregeling 
- een eindejaarsuitkering van 8 procent van het jaarsalaris 
- automatische pensioenopbouw bij het ABP 
- gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof 
- goede scholingsmogelijkheden 
- korting op diverse verzekeringen. 
 
 
U kunt uw sollicitatie richten aan de heer drs. M.P. Smale, rector scholengroep Nieuw Zuid, via 
mevrouw E. van Dijk, managementassistente, e-mailadres e.vandijk@nieuw-zuid.nl. 

mailto:e.vandijk@nieuw-zuid.nl


De sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 22 januari a.s. De sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden op dinsdag 26 januari 2021 tussen 10.30 en 15.00 uur. Bij gebleken gelijke geschiktheid 
krijgen interne kandidaten voorrang. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 
 
Voor informatie over onze scholengroep verwijzen wij u graag naar onze website www.nieuw-zuid.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nieuw-zuid.nl/

