
 
De Universiteit van Aruba is een kleine en snel groeiende universiteit die in 1988 is opgericht. Momenteel bestaat de universiteit uit 
vier faculteiten: de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculty for Accounting, Finance & Marketing, de Faculty of Hospitality & 
Tourism Management Studies en de Faculty of Arts & Science. Onze primaire activiteit is het verzorgen van hoogwaardig hoger 
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Deze primaire activiteit wordt ondersteund door diverse diensten waaronder de 
Center of Quality Assurance (CQA). 
 
CQA is verantwoordelijk voor het ondersteunen, coördineren en adviseren bij de activiteiten en initiatieven van de kwaliteitsborging, 
verbetering en accreditatie van alle opleidingen bij onze organisatie. Ter versterking van het CQA team zijn wij op korte termijn op zoek 
naar een collega in de functie van: 
 

ONDERWIJSKUNDIGE ADVISEUR 
(1,0 fte) 

 
Als onderwijsadviseur bij de Center for Quality Assurance wordt een heel concrete bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van het 
onderwijs en docent professionalisering aan de Universiteit van Aruba. De ideale kandidaat is een ondernemende en daadkrachtige 
persoon die goed kan communiceren, snel schakelt en in staat is om een draagvlak te creëren binnen de organisatie.  
 
De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

• Het begeleiden en adviseren van docenten bij het ontwerpen, ontwikkelen en begeleiden van programma’s gebaseerd op thema’s 
zoals activerend onderwijs, student-centered en blended learning.; 

• Het adviseren over de didactische inzet van onderwijstechnologie en het begeleiden en coachen van docenten hierbij; 

• Het ontwikkelen en verzorgen van cursussen en trainingen over technologische en onderwijskundige thema’s in het kader van 
docentprofessionalisering, onder andere ook toetsing en examinering en onderzoek (BKO/BKE); 

• Het fungeren als verbindingsschakel voor zowel interne als externe stakeholders; 

• Het waarborgen van de PCDA cyclus op faculteits- en instellingsniveau; 

• Het begeleiden en participeren bij onderzoeksprojecten over onderwijskwaliteit vraagstukken in samenwerking met faculteiten en 
andere ondersteunende afdelingen. 

 
De functie-eisen zijn: 

• Een afgeronde master opleiding in onderwijswetenschappen;  

• Minimaal 5-10 jaar relevante werkervaring op hoger onderwijs niveau (HBO & WO); 

• Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, begeleiden en implementeren van trajecten voor professionele certificeringstrajecten 
(BKO & SKO) en curriculum binnen het hogeronderwijs;  

• Opzetten en begeleiden van trajecten voor kwaliteitsborging; 

• Ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van docentprofessionaliseringsactiviteiten  

• Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van (online) onderwijs en het gebruik van online onderwijstechnologische faciliteiten; 

• Een vloeiende beheersing op academisch niveau van het Engels en Nederlands in woord en geschrift; 

• Uitstekende communicatieve en adviserende vaardigheden;  

• In staat zijn om prioriteiten te stellen in een dynamische omgeving; 

• In staat zijn om zowel goed zelfstandig te kunnen werken als in team verband. 

Wij bieden een prettige werkomgeving binnen een kleine universiteit met ongeveer 800 studenten die volop in ontwikkeling is en aan 
de deur staat van belangwekkende uitbreidingen. De kleinschaligheid van onze organisatie brengt met zich mee dat wij een diversiteit 
aan werkzaamheden en rollen aanbieden, van het verzorgen van onderwijs en het verrichten van onderzoek tot en met het vervullen 
van bestuurlijke functies. 
 
De functie betreft een fulltime aanstelling van 40 uur per week en een salaris conform de bezoldigingsregeling van de Universiteit van 
Aruba. De aanstelling is voor een contractperiode van één tot drie (3) jaar met uitzicht op verlenging bij goed functioneren met een 
positieve evaluatie en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden. Onderdeel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden bij deze functie 
zijn onder andere 30 vakantiedagen, 13 ATV dagen, een vakantie-uitkering, collectieve pensioenregeling (APFA) en mogelijkheden voor 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Interesse? 
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae vóór maandag 13 juni 2022 via https://careers.portal.ua.aw/. 
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de Juliet Chieuw via juliet.chieuw@ua.aw). Een (of meer) 
sollicitatiegesprek(ken), medische keuring, assessment en een verklaring omtrent gedrag zijn conform ons sollicitatiereglement een 
standaard onderdeel van de wervings- en selectieprocedure. 
 

https://careers.portal.ua.aw/

