Beleidsmedewerker – Team Nederland
De Nederlands - Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is de bij verdrag tussen Nederland en Vlaanderen
opgerichte publieke binationale instelling die in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs beoordeelt.
Op ons kantoor in Den Haag werken ca. 60 Nederlandse en Vlaamse medewerkers.
De NVAO Afdeling Nederland is per direct op zoek naar Beleidsmedewerkers.
Wij komen graag in contact met kandidaten (werkzaam binnen universiteiten en hogescholen) die
betrokken zijn bij de kwaliteitszorg van onderwijs en die voor een periode bij de NVAO een bijdrage
willen leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Werkzaamheden
Je werkzaamheden bestaan uit het behandelen van accreditatieaanvragen van bestaande hoger
onderwijsopleidingen. Daarnaast beoordeel je panelsamenstellingen voor accreditaties, coördineer je op
termijn expertpanels bij het beoordelen van nieuwe opleidingen en kun je een trekkersrol vervullen bij
geclusterde beoordelingen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van accreditatie door een actieve rol in de
communicatie met instellingen en wordt ingezet in specifieke projecten en opdrachten.

Profiel
Je hebt WO werk- en denkniveau en meerdere jaren ervaring in het hoger onderwijs bij voorkeur in
kwaliteitszorg. Je hebt affiniteit met de opdracht van de NVAO en universiteiten / hogescholen vormen
voor jou een vertrouwde omgeving. Daarnaast heb je aantoonbare interesse of inzicht in het werken met
overheids- en/of kwaliteitszorgorganisaties. Je bent communicatief sterk en resultaatgericht ingesteld Je
beschikt over analytisch vermogen en bent goed in staat zorgvuldig te argumenteren en heldere teksten
op te stellen. Je kunt goed zelfstandig werken en functioneert ook goed in teamverband.
Vanzelfsprekend kun je goed overweg met informatiesystemen (Windows, Word, Excel). Ervaring en/of
affiniteit met (kwaliteitszorg van) opleidingen op het niveau EQF5, lerarenopleidingen, kunstopleidingen,
eventueel in een internationale context is een plus.

Aanbod
Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor 36 uur per week voor de duur van 1 jaar. Een
deeltijdconstructie en detacheringsovereenkomst is mogelijk. Naast je werkzaamheden bieden wij een
leer- en ontwikkeltraject aan. De NVAO heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden en biedt een
salaris van maximaal € 4.809,66 bruto per maand (BBRA schaal 11) op basis van een voltijdse aanstelling.
De hoogte van de verloning is afhankelijk van je ervaring.

Solliciteren
Wil je deel uitmaken van ons team, stuur dan je motivatiebrief en cv uiterlijk zondag 17 februari 2019,
naar personeelszaken@nvao.net.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met René Hageman,
Afdelingshoofd Nederland, op het nummer +31 70 312 2318. Voor toelichting bij de selectieprocedure
kun je terecht bij Pauline van de Sande-Wubben, HR adviseur, op het nummer +31 70 312 2302.
Het moment van indiensttreding is liefst zo snel mogelijk en wordt in onderlinge afstemming vastgelegd.
De sollicitatiegesprekken worden gepland vanaf 25 februari 2019.
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