
 
 
De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) is een zelfstandig samenwerkingsinstituut van 
Hogeschool Inholland en het VU medisch centrum (VUmc), gericht op onderwijs en onderzoek op het gebied van 
de verloskunde. AVAG biedt een hbo-bachelor opleiding aan in Amsterdam en Groningen en een masterroute 
Midwifery Science als onderdeel van de wetenschappelijke master Health Sciences aan de VU. De derde poot 
van AVAG is de onderzoeksafdeling Midwifery Science, die behoort tot VUmc, divisie Eerstelijns en transmurale 
Geneeskunde het Amsterdam Institute of Public Health.  
 
De opleiding heeft de ambitie om verloskundigen op te leiden met een wetenschappelijk werk- en denkniveau. 
Ook in de organisatie staat academisering centraal. De docenten hebben vrijwel allen een wetenschappelijke 
master en een deel daarvan is gepromoveerd of volgt een promotietraject. Vrijwel alle onderzoekers en een deel 
van de docenten hebben een gecombineerde onderzoeks-onderwijsaanstelling. Een ‘academische attitude’ is de 
leidraad in onze samenwerking en communicatie. 
 
De organisatie is bottom-up georganiseerd, met grote professionele ruimte en verantwoordelijkheden laag in de 
zelfsturende teams. De komende jaren staan in het teken van onderwijskundige en didactische vernieuwing, 
ondersteund door verdere digitalisering van het onderwijs.  
 
Er is een nieuw meerjarig P&O-beleidsplan in de maak. Daarin staat de personele uitdaging voor de komende 
jaren beschreven, gericht op verdere academisering, onderwijskundige innovatie, vitaliteit en mobiliteit. Extra 
aandacht en vernieuwing van het scholingsbeleid, het werving-& selectiebeleid en het vitaliteitsbeleid is gewenst.  
 
De bacheloropleiding laat na een numerus fixus en aanvullende selectie jaarlijks 60 studenten in Amsterdam en 
40 studenten in Groningen toe. Er zijn circa 87 medewerkers verbonden aan de opleiding en 18 aan Midwifery 
Science (in totaal 79 fte).  
 
Heb jij sterke affiniteit met de verloskunde? Wil je graag vanuit je HR-rol de toekomstige ontwikkelingen binnen 
ons onderwijs en de geboortezorg mede vormgeven en borgen? Ben je zowel mens- als organisatiegericht en 
heb je inzicht op bestuurlijk vlak? Ben je een expert op je vakgebied? Vind je zelfstandigheid en samenwerken 
belangrijk?  

 

Herken jij je in het bovenstaande? Binnen ons stafteam zijn we op zoek naar:  

Senior P&O adviseur  
(0,67fte- 24uur) 

 
 
Algemene informatie over de functie:  

 

 Binnen deze functie rapporteer je aan de directeur. 

 Je maakt onderdeel uit van het stafteam te weten financiën, kwaliteit, marketing & werkveldontwikkeling 
en internationalisering.  

 Je werkt samen met HR inholland en op meer afstand met P&O VUmc.  

 De functie is ingeschaald in schaal 11 van de cao-hbo. 

 De standplaats kan zowel Groningen als Amsterdam zijn, echter men dient reisbereidheid te hebben om 
1x per 2 weken 1 dag op de andere locatie aanwezig te zijn.  

 Met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren. 
 
 
Functiebeschrijving: 
 

Je:  
 

 Werkt graag in de breedte van de functie zowel op strategisch/tactische aspecten als op operationele uitvoering. 

 Initieert, ontwikkelt, implementeert en evalueert het meerjarig P&O beleid voor AVAG, in samenhang met het 
(strategisch) organisatiebeleid en binnen de kaders van de P&C-cyclus. Op basis hiervan stel je jaarlijks een P&O 

plan op inclusief P&O paramaters en voert dit uit. 

 Ontwikkelt, implementeert en evalueert specifiek P&O-beleid en personele instrumenten, zoals scholingsbeleid, 
werving- en selectiebeleid, vitaliteits- en verzuimbeleid. 
 



 
 
 Volgt, analyseert en beoordeelt interne en externe ontwikkelingen op het gebied van HRM, signaleert 

aandachtspunten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan directeur en management. 

 Levert een bijdrage aan organisatie- en teamontwikkeling binnen AVAG. 

 Adviseert over individuele (talent)ontwikkeling in relatie tot organisatiedoelen. 

 Adviseert over individuele personele kwesties en ondersteunt hierin.  

 Bent eindverantwoordelijk voor de HR-managementinformatie en een goede en zorgvuldige afhandeling van de 
personele administratie.  

 Stuurt de medewerker personeelsbeheer, en de afdelingssecretaresses op het gebied van personele mutaties, 
functioneel aan. 

 Samen met de andere stafadviseurs adviseer je over algemeen organisatiebeleid en integreert daarbij de 
verschillende stafaspecten. 

Functie-eisen:  

Je:  

 Hebt een hbo- of wo-master  

 Hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring in veranderende organisaties 

 Bent een HRM-professional met sterke communicatieve en organisatie sensitieve vaardigheden 

 Hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring in een organisatie met hoogopgeleide professionals 
 Hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen 
 Beschikt over analytisch vermogen en bent resultaatgericht  

Solliciteren: 

 
Je belangstelling voor de functie kun je uiterlijk voor 7 mei 2018 kenbaar maken door je brief met CV te mailen 
naar sollicitaties.avag@inholland.nl. 
 
Mocht je inhoudelijke vragen hebben betreffende de vacature dan kun je contact opnemen met onze directeur 
Gea Vermeulen. Zij is zowel per mail gea.vermeulen@inholland.nl als telefonisch te bereiken op 020-497 3408 of 
06-52474183. 
 
De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 rondes die plaatsvinden voor eind mei. Een referentiecheck kan onderdeel 
uitmaken van de procedure.  
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