
 
 

VLUHR KZ is het onafhankelijk kwaliteitszorgagentschap van de Vlaamse Universiteiten en 
Hogescholen Raad (VLUHR). Als expertisecentrum voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs 
stimuleert VLUHR KZ kwaliteitszorgprocessen en evalueert ze opleidingen in het hoger onderwijs. 

VLUHR KZ zoekt voor de versterking van haar team: 

 

EEN BELEIDSADVISEUR KWALITEITSZORG  

 

Taakinhoud 

Als beleidsadviseur versterk je een team van vier beleidsadviseurs bij het initiëren, ontwikkelen en 
uitvoeren van diverse projecten ter ondersteuning van de kwaliteitscultuur en -zorgprocessen bij de 
Vlaamse hoger onderwijsinstellingen en andere organisaties die in het onderwijsveld actief zijn. Je 
krijgt de gelegenheid om een breed spectrum aan kwaliteitszorgbenaderingen te exploreren en om 
(internationale) evoluties op het vlak van kwaliteitszorg en –cultuur van nabij op te volgen.  

Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor de uitvoering van opleidingsbeoordelingen. Je staat in 
voor de praktische en inhoudelijke voorbereiding van locatiebezoek, het notuleren van de gesprekken 
en de opmaak van de rapportage. Je ondersteunt de beoordelingspanels tijdens dit proces en fungeert 
als aanspreekpunt voor de betrokken opleidingen.  

 

Profiel 

 Je bezit een masterdiploma 

 Je hebt een duidelijk beeld van het Vlaamse hoger onderwijslandschap. Ervaring met kwaliteitszorg 
in het hoger onderwijs is een troef, evenals kennis van de regulerende kaders kwaliteitszorg voor 
het Vlaamse hoger onderwijs 

 Onderwijskundige expertise en/of affiniteit met het onderwijsbeleid strekken tot aanbeveling; 

 Je hebt een onderzoekende ingesteldheid of onderzoekservaring 

 Je communiceert helder en overtuigend in het Nederlands en het Engels (mondeling en schriftelijk)  

 Je hebt veel zin voor initiatief en bent oplossingsgericht, je werkt zeer nauwkeurig 

 Je kan zelfstandig werken maar bent tevens een teamspeler, kan anderen motiveren en houdt 
ervan sturing te geven aan een project 

 Flexibele werkuren schrikken jou niet af  

 

  



 
 
Aanbod 

Wij bieden jou  

 een aanstelling van 60% (met eventuele mogelijkheid van 80%) met een contract voor onbepaalde 
duur; de startdatum is uiterlijk 1 januari 2022; 

 een boeiende, gevarieerde job binnen een expertisecentrum met diverse mogelijkheden om je 
talenten en competenties blijvend te ontwikkelen; 

 een verloning overeenkomstig salarisschaal A111 van de Vlaamse overheid; relevante ervaring in 
het onderwijs in rekening wordt gebracht; indien je werkt bij een universiteit of hogeschool kan 
je ook via een samenwerkingsovereenkomst met jouw instelling bij VLUHR KZ aan de slag. Dit laat 
toe jouw opdracht binnen VLUHR KZ te blijven combineren met een opdracht aan jouw instelling; 

 een volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een 
fietsvergoeding indien van toepassing, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering; 

 een vlot bereikbare werkomgeving in hartje Brussel met ruime kantoren, vlakbij het centraal 
station, en een flexibel afsprakenkader voor thuiswerk. 

 

Interesse? Stuur jouw kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie vóór 12 
november 2021 naar Patrick Van den Bosch, VLUHR KZ, Ravensteingalerij 27, Brussel via 
kwaliteitszorg@vluhr.be. Geef hierbij ook aan wanneer je zou kunnen starten. 

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Patrick Van den Bosch (tel. 02 792 55 15 – 
patrick.vandenbosch@vluhr.be). 
kwaliteitszorg.vluhr.be 
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