Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
De CHE leidt jaarlijks bijna 5.000 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak.
Ruim 500 medewerkers dragen hier met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat, want de CHE is al
jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland. De CHE biedt voltijd en deeltijd
hbo-opleidingen, masters, associate degrees, post-hbo’s, cursussen en trainingen. De verschillende
lectoraten vervullen een belangrijke, dragende rol voor het onderwijs.
De CHE wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn waar de medewerkers zich thuis voelen, zich
kunnen ontwikkelen en van elkaar leren. Wij verwachten van medewerkers dat zij bewust kiezen voor
integratie van christelijke levensovertuiging in het professioneel handelen.

Wil je van betekenis zijn voor de wereld van morgen? Kun jij met docenten en studenten het
onderwijs van de toekomst maken? En ben jij de kritische gesprekspartner die met de directie werkt
aan de strategische onderwijsagenda van de CHE? Dan zijn we op zoek naar jou.
Wij zoeken een

Senior onderwijskundig adviseurs
Vacatureruimte: 2,0 fte
Je werkt samen met 7 collega’s van het team Onderwijs & Kwaliteit. Dit team heeft een innoverende
en ondersteunende rol met betrekking tot het ontwerp van onderwijs en onderzoek. In het team
worden verschillende rollen vervuld zoals beleidsadviseur, projectleider en/of teamleider.
Profiel
Je bent een ervaren en bevlogen collega die een bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen van de
strategische onderwijsvisie voor de CHE en het uitwerken van opleidingsconcepten. Je ondersteunt
opleidingen in curriculumontwikkeling en coacht docenten bij ontwerp en implementatie. Je leidt
strategische projecten gerelateerd aan de onderwijsagenda. Verder begeleid je opleidingen in
accreditatie- en kwaliteitsverbeteringstrajecten. Je hebt visie op het HBO-onderwijs van de toekomst
en voedt dit door deelname aan externe netwerken. Je fungeert als sparring partner voor directie en
werkt nauw samen met curriculumteams.

Functie-eisen
-

Een master-opleiding op het gebied van onderwijskunde;
Expertise in diverse actuele onderwijsconcepten in het hoger onderwijs;
Specifieke expertise op kwaliteitszorg en/of E-learning didactiek;
Visie op flexibilisering in het hoger onderwijs en visie op de relatie onderwijs en onderzoek;
Ervaring in projectleiding en coachen van medewerkers;
Ervaring met curriculumontwikkeling en accreditatie in het hoger onderwijs;
Ervaring in het opleiden van studenten in een blended leeromgeving;
Naast inhoudelijke kwaliteit beschik je over een coachende en verbindende stijl van werken en
ben je in staat om anderen te motiveren voor innovatie.

Identiteit en Professionaliteit
De CHE is een christelijke hogeschool, iets waar we trots op zijn. De organisatie gaat met de tijd mee,
maar de basis blijft - ook na ruim 60 jaar - hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord. We geloven dat God op
een liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving betrokken is en dat er door Jezus Christus
verzoening en hoop is voor de wereld. Dat is iets waar elke medewerker van de CHE aan bij mag
dragen door samen betrokken professionals op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen en
vanuit hun overtuiging het verschil maken.
Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van de organisatie. Levende voorbeelden voor
studenten en collega’s, ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. Van medewerkers wordt
verwacht dat ze op een positieve manier handen en voeten geven aan de identiteit van de school.
Informatie en sollicitatie
Als medewerker van het team Onderwijs & Kwaliteit werk je vanuit de dienst Service & Expertise.
Het team heeft een innoverende en ondersteunende rol met betrekking tot de inrichting en
vormgeving van onderwijs en onderzoek.
Je komt terecht in een kwalitatief sterke organisatie. Je krijgt een tijdelijk contract, wat bij goed
functioneren verlengd kan worden. De CHE biedt een salaris conform de Cao-hbo schaal 11 of 12,
afhankelijk van kennis en ervaring en biedt daarnaast gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede studie- en
ontwikkelingsmogelijkheden.
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Maarten Zwart (pdmzwart@che.nl)
onderwijsadviseur of Annette Mombarg (ahmombarg@che.nl), personeelsadviseur. Beide zijn
bereikbaar via telefoonnummer 0318-696300. Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 3 december
2019 per e-mail naar afdeling P&O (werken@che.nl) t.a.v. mw. C. Maatjes o.v.v. vacature ‘Senior
onderwijskundig adviseur’.
De eerste gespreksronde staat gepland op 11 december 2019.

