Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
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.

De Christelijke Hogeschool Ede leidt jaarlijks ruim 4.700 studenten op tot waardevolle professionals
met hart voor hun vak. Zo’n 500 medewerkers dragen hier direct of indirect met veel gedrevenheid
aan bij. Met resultaat, want de CHE is al jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van
Nederland. Het College van Bestuur geeft richting aan de organisatie.
Als CvB vinden we het erg belangrijk dat wat we doen waarde toevoegt voor studenten. Daar hebben
we gesprekspartners voor nodig die ons hier scherp op houden.
Dit heeft geleid tot de rol van

Student-assessor

20 uur per week
vaste dagen woensdag en donderdag
Ingangsdatum: per juli (later starten in overleg)
Wat ga je doen?
Als student-assessor vertegenwoordig je het belang van studenten in het bestuur van de CHE. Je bent
aanwezig bij de CvB-vergaderingen (vergadert in de regel op dinsdag) en hebt daar een adviserende
stem (er is dus geen sprake van bestuurlijke verantwoordelijkheid). Verder ben je als student-assessor
betrokken bij een aantal specifieke projecten. Ook daar breng je het studentenperspectief in. Jaarlijks
wordt in een werkprogramma overeengekomen welke dit zijn. Ook wordt in dit plan overeengekomen
welke overleggen je daarvoor bijwoont, zoals bijvoorbeeld directievergaderingen of
hogeschoolraadsvergaderingen (vergadert in de regel op woensdag). Je legt verantwoording af aan het

CvB en aan de Hogeschoolraad, maar werkt vanuit een onafhankelijke rol. Het inwerktraject loopt van
mei tot juli. Waarna je zelfstandig aan het werk gaat.
Wie zoeken wij?
Je bent een student met een positief-kritische instelling en bent een vaardige gesprekspartner voor
het CvB. Je hebt interesse en ervaring in bestuurlijke zaken, je hebt gevoel voor verhoudingen in een
organisatie en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Je bent in staat de volle breedte van
de studentpopulatie te vertegenwoordigen. Je geeft niet alleen advies, maar bent ook een verbinder
die stimuleert dat het gesprek met de juiste mensen gevoerd wordt. Je durft zaken te benoemen en
ook ongevraagd te adviseren, en doet dit op een tactvolle manier. Tot slot heb je inzicht in de plek die
de christelijke identiteit heeft in de CHE en heb je daar zelf affiniteit mee.
Wat zijn de voorwaarden?
Voor de functie is vereist dat je je propedeuse hebt behaald. Je verbindt je voor anderhalf jaar aan
deze functie en bent gedurende deze tijd ook ingeschreven als student bij de CHE of . Deze rol kan niet
worden gecombineerd met een functie bij een intern medezeggenschapsorgaan of een
bestuursfunctie bij een (studenten)vakbond . Ervaring in een medezeggenschapsrol is een grote pré.
Wat staat daar tegenover?
Op deze functie is de cao van het hbo van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 6 conform
CAO HBO (+/- €1.325,- bruto per maand op basis van 20 uur per week). In overleg zijn er mogelijkheden
tot professionalisering zoals trainingen en cursussen.
Identiteit van de CHE
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.
De CHE is een organisatie waar je je volop kunt ontwikkelen en wisselende rollen kunt vervullen.
Daarvoor bieden we passende scholing aan. Verder heeft de CHE goede voorwaarden, met name als
het gaat om de balans werk-privé. Als medewerker binnen de Christelijke Hogeschool kom je terecht
in een kwalitatief sterke organisatie, die met haar onderwijs landelijk structureel hoog scoort.
Hoe kom je met ons in contact?
Als je je herkent in het profiel komen we heel graag met je in contact. Telefonisch kan dat via
0318696300. Als je vragen hebt, kun je terecht bij René Janssen (HR adviseur) via rrjanssen@che.nl,
Eelco van de Dool (bestuurssecretaris) via ecvddool@che.nl of bij Joel ten Cate (huidig Studentassessor) via jatcate01@che.nl.
Procedure
Je CV en motivatie om deze rol te vervullen stuur je naar René Janssen, via het emailadres
werken@che.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Graag ontvangen we je reactie
uiterlijk 25 mei 2020. We zullen een eerste selectie maken op basis van motivatie en omschreven
criteria en vervolgens met een beperkt aantal belangstellenden in gesprek gaan.

