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Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs 
en volwassenonderwijs aan circa 6000 
studenten. Het Regio College ontwikkelt in 
partnerschap met de regionale omgeving 
uitdagende en effectieve beroepsopleidingen. 
De studenten worden begeleid bij het 
ontwikkelen van hun talenten en het nemen 
van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. 
De (beroeps)praktijk heeft in het leren een 
centrale plaats. Voor de ruim 500 
medewerkers zijn hart voor studenten, 
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 
belangrijke kwaliteiten. 

 
De student eigenaar van zijn leerproces en de 

praktijk als toetssteen: dat zijn de twee pijlers 

van de onderwijsvisie van het Regio College. 

Nieuw onderwijs veronderstelt een nauwe 

verbinding tussen school en werkveld. De 

opleidingen ontwikkelen in toenemende mate 

(delen van) het onderwijsprogramma met en 

bij bedrijven en organisaties in het werkveld 

waar zij studenten voor opleiden. 

 

» Je werk 

Je adviseert teammanagers en de directeur 

van de school (in casu de School voor Zorg, 

Welzijn en Sport) over onderwijsontwikkeling 

en -vernieuwing. Je ontwerpt onderwijs 

(opleidingen en curricula) en ondersteunt de 

docenten(teams) als inhoudelijk 

deskundige/coach en geeft waar nodig en 

gewenst training ‘on the job’. 

 

Je zorgt voor effectieve dwarsverbanden 

tussen onderwijsvernieuwing en 

kwaliteitsborging. 

  

Je ondersteunt je onderwijsteams en 

teammanagers bij het vormgeven van 

kwaliteitsbeleid binnen hun team, signaleert 

knelpunten en ontwikkelt zo nodig nieuwe 

werkwijzen en instrumenten. 

 

Als lid van de examencommissie adviseer op 

het gebied van kwaliteit en processen. 

 

Je geeft vorm aan onderdelen van organisatie 

breed onderwijsbeleid, voert regie op de 

implementatie en toepassing en fungeert als 

projectleider van teamoverstijgende projecten 

en thema’s. 

 
» Wij zoeken 

Iemand met een afgeronde relevante 

HBO+/WO-opleiding (bijv. Pedagogiek of 

Onderwijskunde) die beschikt over ruime 

know how ten aanzien van pedagogisch      

(e-)didactische concepten. 

 

De nodige ervaring op het gebied van het 

ontwerpen van flexibel (beroeps)onderwijs, 

curricula en (e-)didactische concepten is 

aanwezig en je hebt een heldere visie op de 

aanpak van dergelijke veranderprocessen. 

 

Ervaring (met onderwijs) in de sector zorg en 

welzijn is een pre.  

 

Je bent een deskundige beleidsontwikkelaar, 

een effectieve adviseur, een inspirerend 

coach, communicatief vaardig en overtuigend. 

 

Tenslotte werk je efficiënt en resultaatgericht 

en ben je een goede teamspeler. 

 

» Wij bieden 

We bieden een veelzijdige functie in een 

enthousiast team. Het betreft een tijdelijke 

aanstelling voor de duur van 1 jaar met 

uitzicht op verlenging. Het salaris bedraagt 

maximaal € 4939,= bruto per maand (schaal 

11 cao mbo) bij een volledig dienstverband. 

Inschaling is afhankelijk van relevante 

werkervaring die je meebrengt.  

 

 

» Informatie en sollicitatie 

Vragen over de vacature kun je stellen via 

secretariaatscholen@regiocollege.nl 

 

Je sollicitatie kun je tot en met uiterlijk 17 

januari 2021 richten aan de heer R. Baijens 

en per e-mail sturen aan: 

secretariaatscholen@regiocollege.nl    
 

Wij zijn een school die midden in de 

samenleving staat. Onze studenten hebben 

een diverse achtergrond met ieder zijn eigen 

unieke talenten.  We geloven in een 

organisatie die o.a. qua leeftijd, culturele 

achtergrond, arbeidsvermogen, gender en 

persoonlijkheid divers is samengesteld. 

Daarom streven we naar diversiteit in de 

teams. De verschillen in mensen helpen ons 

nog beter onderwijs te geven!  

 

 

21 DECEMBER 2020 

Voor de Dienst Onderwijsondersteuning zijn wij per zo spoedig mogelijk op zoek naar een: 

senior adviseur Onderwijs & Kwaliteit  (0,8 – 1 fte) 

Deze vacature wordt zowel in- als extern geplaatst. 

mailto:secretariaatscholen@regiocollege.nl
mailto:secretariaatscholen@regiocollege.nl

