Trek jij als Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs
graag een nieuw jasje aan?
Dan is TMO Fashion Business School in Doorn op zoek naar jou!
TMO Fashion Business School is een opleidingsinstituut, gehuisvest op een unieke locatie,
dat zich richt op het professionaliseren van de fashion- & lifestyle branche. TMO staat voor
kleinschalig, persoonlijk en door de overheid erkend onderwijs voor toekomstig
commerciële professionals in fashion & lifestyle en is al vijf jaar op rij beloond met het predicaat
TOP-opleiding.
De ideale kandidaat heeft:
 Een onderwijskundige achtergrond
 Ruime didactische en pedagogische kennis en ervaring
 Kennis van onderwijsontwikkelingen in het HBO
 Kennis van (inter)nationale beleidsontwikkelingen in het Hoger Onderwijs (o.a.
European Qualification Framework, Nationaal Kwalificatieraamwerk, HBO-/BBAstandaarden WHW etc.)
 Kennis van en ervaring met blended/E-learning, LMS systemen en online toetsing
 Inzicht in veranderprocessen
 Kennis van en ervaring in projectmanagement
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 Academisch werk- en denkniveau.
Dit ga je doen:
 Onderzoek naar maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen
 Volgt wettelijke regelingen (OCW, DUO), wijzigingen WHW, de HBO-kaders,
opleidingsprofielen, Europees raamwerk en accreditatie-eisen NVAO
 Toetst het curriculum van TMO Fashion Business School aan bovengenoemde
ontwikkelingen
 Adviseert het management over aanpassing van eindkwalificaties, didactisch concept,
werkvormen en komt met voorstellen tot vernieuwingen
 Onderzoekt de performance van het onderwijs in het kader van de interne
kwaliteitscyclus/kwaliteitszorg, toetst deze aan jaarplannen en stelt rapportages op
 Adviseert management en docenten op gebied van didactische werkvormen,
kwaliteiten en docentprofessionalisering en zorgt voor de organisatie hiervan
 Bereidt externe audits en inspectiebezoeken voor en begeleidt deze
 Zorgt voor rapportages t.b.v. onderwijsinspectie en accreditatie.
Aanbod:
Een zelfstandige parttime (0,5-0,7 fte) functie. Start op basis van bepaalde tijd met
uitzicht op een vast dienstverband. Passende arbeidsvoorwaarden, uitgebreide
opleidingsmogelijkheden en juiste balans privé-werk.
Meer info:
Bij vragen kun je contact opnemen met Chris van Veldhuizen (onderwijsmanager TMO):
vanveldhuizen@tmo.nl.
Solliciteren? Stuur je motivatiebrief + CV voor 1 oktober naar Arie Schreuder, Interim
manager HRM: schreuder@tmo.nl.

