De Marnix Academie zoekt een

Adviseur Kwaliteit (0,5 fte)
De organisatie
De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool gericht op het opleiden van professionals voor het
onderwijs en de kinderopvang. We verzorgen diverse bachelor- en masteropleidingen en een associate
degree (AD). Daarnaast bieden we via het Marnix Onderwijscentrum (MOC) nascholing en advies aan
onderwijsprofessionals met als doel het onderwijs te ondersteunen en te versterken, met praktische
cursussen, verdiepende opleidingen, individuele coaching of advies op maat. Het Marnix Innovatiecentrum
(MIC) draagt met onderzoek bij aan de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en opleidingspraktijken.
Op de Marnix Academie leiden we bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessionals op, door zelf
ook betrokken, bevlogen en bekwaam te zijn. Een van onze kernwaarden is diversiteit. Wij geloven dat een
diverse, inclusieve gemeenschap bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. De Marnix Academie is dan ook
voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van
onze hogeschool.
Wij bieden
• Een positie voor een ervaren adviseur Kwaliteit die energie krijgt van een veranderende omgeving
• Functieomvang: 20 uur per week
• Inschaling op schaal 10 met de mogelijkheid om op termijn door te groeien naar schaal 11 (CAOhbo)
• Startdatum: zo snel mogelijk
• Een contract voor bepaalde tijd, voor de periode tot 1 augustus 2023, met optie tot verlenging na
deze periode
• Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder ruimte voor opleiding en
ontwikkeling, een dertiende maand en tien weken vakantie per jaar
• Een afwisselende baan binnen hét opleidings- en kennisinstituut voor professionals in het
onderwijs
Functieomschrijving
Als adviseur kwaliteit vervul je een belangrijke taak. Je focus in deze functie ligt op het adviseren en
begeleiden van de opleidingen binnen de Marnix Academie en het Marnix Innovatiecentrum.
De adviseur Kwaliteit werkt nauw samen met de opleidingsmanagers en -coördinatoren binnen de Marnix
academie.
De adviseur Kwaliteit onderhoudt werkrelaties binnen de organisatie met het management en
ondersteunende afdelingen. Je draagt vanuit jouw hands-on mentaliteit bij aan het ontwikkelen en
doorlopen van de kwaliteitscyclus en accreditatie- en certificeringstrajecten.
Ook buiten de Marnix Academie onderhoud je belangrijke (werk)netwerken met externe specialisten op het
gebied van kwaliteitszorg en accreditatie.

Wat ga je doen
• Je stelt je inhoudelijk op de hoogte van relevante beleidsontwikkelingen binnen de hogeschool en
van ontwikkelingen in het kader van nationale normen voor kwaliteitszorg;
• Je evalueert samen met de collega’s van de afdeling Kwaliteit het kwaliteitsbeleid en geeft advies
over mogelijke aanpassingen;
• Je vertaalt samen met de collega’s van de afdeling Kwaliteit de doelstellingen van de organisatie in
een jaarplan kwaliteit;
• Je communiceert over procedures of informatiestromen gerelateerd aan kwaliteitszorg en je
signaleert knelpunten hieromtrent en rapporteert daarover in de richting van het management of
College van Bestuur;
• Je adviseert over en begeleidt bij het ontwikkelen en uitvoeren van de kwaliteitscyclus (pdca);
• Je ontwikkelt evaluatie instrumenten;
• Je verricht periodieke onderzoeken waaronder de kwaliteit van onderwijsprogramma’s,
praktijkleren, eindniveau van de opleiding, studielast en studiegedrag, toetsing (vorm en inhoud
van toetsen), rendementsbepalingen, onderzoek naar uitvallers en afgestudeerden;
• Je formuleert op basis van onderzoeksgegevens beleidsadviezen voor de opleidingsmanagers en coördinatoren;
• Je stelt aan kwaliteitszorg gerelateerde rapportages op ten behoeve van het management en het
College van Bestuur;
• Je adviseert en ondersteunt de opleidingen en het Marnix Innovatiecentrum bij
accreditatie/certificerings- en visitatietrajecten;
• Je neemt deel aan interne en externe audits.
Jouw profiel
• Je hebt hbo-werk- en denkniveau en een relevante opleidingsachtergrond, een afgeronde master is
een pré;
• Je hebt ervaring met accreditatie procedures binnnen het (hoger) onderwijs;
• Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
• Je hebt een open houding ten aanzien van de identiteit van de hogeschool; wil bijdragen aan
gelijke kansen voor iedereen en het beste onderwijs voor alle leerlingen ongeacht cultuur, religie,
gender, handicap, seksuele gerichtheid of sociaal economische achtergrond.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de procedure en inhoud van de functie kun je contact opnemen met Eveline
Thomas (adviseur Kwaliteit) via e.thomas@hsmarnix.nl.
Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kun je tot en met 31 augustus 2022 sturen aan vacature-adviseurkwaliteit@hsmarnix.nl ter
attentie van Eveline Thomas.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

