
Amplio College zoekt een enthousiaste en 

professionele 

Kwaliteitscoördinator   
voor onze opleidingen en ons instituut 

 

Amplio College verzorgt 
opleidingen voor onderwijs- 
professionals.  
 
Wij leiden op vanuit een uniek 
opleidingsconcept, dat we 
Triple-A learning hebben 
genoemd: altruïstisch, 
aspiratief en authentiek. 
In onze programma’s staat de 
student centraal met zijn 
unieke professionele 
identiteit, zijn nieuwsgierig-
heid, leerbehoeften en 
ambitie. Studenten leren 
vooral in en vanuit de praktijk, 
waarbij wij hen stimuleren tot 
persoonlijke ontwikkeling en 
tot het bieden van uitstekend 
onderwijs waarin de mogelijk-
heden van elke leerling 
optimaal worden benut. 
  
Wij doen er alles aan om voor 
onze medewerkers een 
omgeving te creëren die 
gekenmerkt wordt door 
betrokkenheid, samenwer-
king, innovativiteit, inspiratie.  
 

Wij bieden een uitdagende 
professionele omgeving, 
boeiend werk en markt-
conforme contractvoorwaar-
den. Diversiteit vinden we 
belangrijk in ons personeels-
beleid.  
 
Uw sollicitatie met cv kunt u 
tot 1 juni 2022 sturen aan: 
office@amplio.college. 
 
www.amplio.college  

Vacature 2205 (0,2 fte)  
Coördinator voor het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van 
Amplio College, het onderzoeken en analyseren van diverse 
kwaliteitsaspecten en het opstellen van rapportages en aanbevelingen. De 
kwaliteitscoördinator verzorgt tevens aanvraagprocedures voor kwaliteits-
erkenningen van onze opleidingen en ons instituut. 
 
Profiel  
U heeft uw kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteitszorg en -
beleid bewezen. Daarnaast dienen de volgende competenties sterk bij u 
ontwikkeld te zijn:  

• U bent in staat om onze opleidingsvisie en organisatieambitie te 
vertalen in kwaliteitsbeleid, heldere procedures en instrumenten. 

• U kunt kwalitatief en kwantitatief opleidings- en organisatie- 
onderzoek opzetten en uitvoeren op diverse relevante 
kwaliteitsaspecten. 

• U bent in staat om (pro-actief) initiatieven te nemen die onze 
kwaliteitsstructuur en -cultuur positief beïnvloeden. 

• U kunt aanvraagprocedures voor diverse certificeringstrajecten 
verzorgen en daarbij als contactpersoon vanuit ons instituut naar 
externe instanties optreden. 

 
Verder verwachten wij:  

• U heeft een relevante, afgeronde opleiding op masterniveau. 

• U heeft actuele kennis van ontwikkelingen in het onderwijs in het 
basis-, speciaal en/of voortgezet onderwijs.  

• U heeft een stevige theoretische kennisbasis op het terrein van 
kwaliteitsontwikkeling. 

• U heeft aantoonbare relevante en actuele werkervaring binnen het 
hoger onderwijs. 

• U heeft uitstekende communicatieve en overdrachtsvaardigheden. 

• U bent betrokken op collega’s, studenten, opdrachtgevers en hun 
behoeften.  

• U bent bereid te werken in het werkgebied van Amplio College 
(Nederland), volgens de opleidingsvisie en de kwaliteitsprocedures 
van Amplio College.   

 
Overig:  
De inzet van deze wtf kan zeer flexibel plaatsvinden. Het werken vanuit huis 
is goed mogelijk. 
 
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. 
Drs. Peter Peene, p.peene@amplio.college, 06 54 763 702. 
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