
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen 

 
De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) is een samenwerkingsinstituut van Hogeschool 
Inholland en VU medisch centrum (VUmc), gericht op onderwijs en onderzoek op het gebied van 
verloskunde in ruime zin. Daartoe biedt zij de hbo+ opleiding Verloskunde aan in Amsterdam en 
Groningen. Zij heeft een onderzoeksafdeling aan VUmc, met een hoogleraar Midwifery Science, die 
onderzoek doet op het gebied van de verloskunde. Tevens biedt zij bij- en nascholing voor de gehele 
verloskundige keten. Binnen de opleiding zijn 73 medewerkers werkzaam. Zij zijn verspreid over de locaties 
Amsterdam en Groningen.  
 
Op dit moment is een nieuw curriculum gestart dat veelzijdig ambitieus is. Het draagt er zorg voor dat 
toekomstige verloskundigen zich als een partner kunnen op stellen binnen de integrale verloskundige keten. 
Daarnaast draagt het nieuwe curriculum bij aan de verdere academisering van onze opleiding. Verdere 
digitalisering van het onderwijs en het toekomstbestendig maken is hierbij een belangrijke kritische succesfactor.  
 
Heb jij sterke affiniteit met onderwijskundige processen? Heb je sterk conceptueel vermogen? Ligt je 
toegevoegde waarde vooral bij het verbinden van IT-systemen aan de gebruikers? Ben je graag dienstverlenend? 
Zie je het als uitdaging om ons onderwijs verder te digitaliseren en systemen te optimaliseren?  
 
Herken jij je in het bovenstaande? Binnen ons team zijn we op zoek naar:  

Functioneel Beheerder (junior en medior)  
0,8fte - 0,89fte (28 uur - 32 uur per week). 

 
 
Algemene informatie over de functie:  

 

 Je rapporteert samen met een andere collega aan de opleidingsmanager die IT in portefeuille heeft. 

 ICT is binnen onze Academie sterk in ontwikkeling, de focus is toekomstbestendig maken.  

 De functie is ingeschaald in schaal 8 (junior) of 9 (medior) van de cao voor het hbo-onderwijs, en is 
afhankelijk van niveau en ervaring. 

 De standplaats van de beheerder kan zowel in Groningen maar ook in Amsterdam zijn. Echter men dient 
reisbereidheid te hebben om wellicht een keer per week 1 dag op de andere locatie aanwezig te zijn. 
Gewenst is om een functioneel beheerder in Groningen en een in Amsterdam te stationeren.  

 Met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren. 
 
Functiebeschrijving: 

 
Je:  

 
 Bent verantwoordelijk voor beheren en verbeteren van alle onderwijs kritische IT-systemen o.a. Scorion, 

SVS, Blackboard, stage- en roosterplanningsysteem.  

 Inventariseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar adequate functionaliteiten.  

 Handelt incidenten af en lost deze op in samenwerking met gebruikers en leveranciers.  

 Houdt contact met leveranciers en onderhandelt samen met de opleidingsmanager over contracten en 
afspraken.  

 
Functie-eisen: 

 
Je: 

 Als junior een mbo-achtergrond in de ICT en als medior een bewezen hbo werk- en denkniveau. 

 Hebt bij voorkeur ervaring binnen het onderwijs of een duidelijke affiniteit met onderwijs.  

 Hebt ervaring in een soortgelijke ICT-functie, voor de medior functie 3-5 jaar en junior 1-2 jaar.  

 Beschikt over goede kennis van SQL, SPSS, XML en Excel en past deze graag toe.  

 BISL is een pre.   

 Bent analytisch sterk. 

 Hebt uitstekende adviserende kwaliteiten, zowel mondeling als schriftelijk.  

 Bent tegelijkertijd praktisch in de coördinatie van de (uitvoerende) werkzaamheden. 

 Bent een teamplayer, zelfstandig, servicegericht en proactief.  
 
 
 
 
 



Solliciteren: 
 
 

Je belangstelling voor de functie kun je kenbaar maken door je brief met CV te mailen naar 
sollicitaties.avag@inholland.nl voor uiterlijk half mei.  
 
Mocht je inhoudelijke vragen hebben betreffende de vacature dan kun je contact opnemen met Wilma Hendriks, 

Opleidingsmanager te Amsterdam. Zij is zowel per mail (wilma.hendriks@inholland.nl) als telefonisch te bereiken 

op +31204953420.  

De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere rondes inclusief een klein assessment. Daarnaast maakt een 

referentiecheck deel uit van de procedure.  
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