
 
 

Vacature: Opleidingsmanager 
 

32 / 38 uur per week 
 

DIEMEN (nabij NS/GVB-station Diemen Zuid) 
 

NSO-CNA Leiderschapsacademie zoekt een ambitieuze en ervaren opleidingsmanager met passie voor 
leiderschap, opleiden en onderwijs die onze opleidingen verder ontwikkelt en eindverantwoordelijk is 
voor de masteropleidingen. 

Functieomschrijving 
Als opleidingsmanager ben je eindverantwoordelijk voor onze masteropleidingen voor leidinggevenden 
in het onderwijs. Daarbij stuur je de kerndocenten van de masters aan en ben je verantwoordelijk voor 
het toekomstgericht vernieuwen van deze opleidingen in de komende jaren.    

Je hebt een duidelijke visie op opleiden, leren en leiderschap en levert daarmee een bijdrage aan de 
ontwikkeling en kwaliteit van al onze opleidingen. 

Concreet bestaat jouw taak uit: 

• aansturen van de vernieuwing en ontwikkeling van onze masteropleidingen; 
• ontwerpen van nieuwe opleidingen ism het onderwijsveld, en deze in de markt zetten; 
• coördineren en voorbereiden van de wetenschappelijke adviesraad (WAR); 
• vertalen van onze visie op en ervaring met leiderschap naar o.a. publicaties en presentaties; 
• bewaken van de kwaliteit van onze opleidingen middels verschillende kwaliteitssystemen; 
• zorgdragen voor heraccreditatie van de masters en schoolleidersopleidingen ten behoeve van 

de NVAO en het Schoolleidersregister. 
 
Profiel 
Jij bent een ambitieuze ervaren opleidingsmanager. Iemand die onze organisatie versterkt door 
opleidingen te innoveren en deze steeds weer af te stemmen op de vragen vanuit onze doelgroep. 
Iemand die de opleidingen conform onderwijskundige inzichten kan vormgeven en structureren.  
Je werkt daarbij goed samen met onze docenten en de collega’s op het onderwijsbureau. En je werkt 
aan je eigen leiderschap, bent zelfbewust, nieuwsgierig, ondernemend, creërend, organisatiesensitief en 
samenwerkend.  

 

Opleiding 

• Masterdiploma op een relevant vakgebied zoals onderwijskunde, organisatiekunde of 
verandermanagement. 
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Ervaring 

Je hebt aantoonbare ervaring met de onderstaande aspecten: 

• aansturing van ontwerp van opleidingsprogramma’s in het HBO/WO 
• ervaring met vormgeven van toetsing (BKE) 
• aantoonbare ervaring in het aansturen van mensen 
• regelgeving voor (private) praktijkgerichte masters 
• de ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs  
• het HBO-, MBO-, VO- en PO-werkveld (schoolleidersregister)  
• het zelf opleiden van professionals, je weet wat het is om met groepen te werken 
• samenwerking met professionals; je weet te verbinden 

 

Waarom bij ons werken? 
Omdat NSO-CNA dé opleider is van leidinggevenden in het onderwijs. Met zo’n 600 studenten per jaar in 
open opleidingen en maatwerk projecten zijn wij het toonaangevende instituut. Je hebt direct zichtbare 
invloed op onze (platte) organisatie en veel kansen om ondernemend en vernieuwend je stempel te 
drukken op onze opleidingen. Je krijgt veel ruimte om je werk naar eigen inzicht uit te voeren. 

Omdat je veel kansen krijgt om je eigen kennis en kunde uit te breiden. Met name door deel te nemen 
aan diverse bijeenkomsten die wij organiseren: lezingen, themadagen, workshops, docentendagen en 
inspiratiedagen. Als Opleidingsmanager heb je ook een prominente rol in de organisatie van deze 
bijeenkomsten. 

Omdat beter leiderschap in het onderwijs leidt tot beter onderwijs. Daarmee is jouw werk indirect van 
betekenis voor de kennis en kunde van toekomstige generaties leerlingen en studenten en vergroot je 
hun kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.  

Wij zijn gevestigd in Diemen-Zuid nabij het trein en metro station. Meer informatie over NSO-CNA vind 
je op onze site. 

Solliciteren 
Stuur uiterlijk 28 oktober 2019 jouw sollicitatie naar vacatures@nso-cna.nl t.a.v. Annemarein Geervliet. 

Jouw sollicitatie bestaat uit: 

• Brief 
• CV 
• Materialen en producten die je eerder maakte 

Stel jezelf op een creatieve manier aan ons voor en verwoord je motivatie helder en overtuigend. Dan 
zien we je in onze 1e gespreksronde, deze is op 29 oktober of 1 november! 

Vragen 
• Voor vragen over het sollicitatieproces: Annemarein Geervliet (HR-adviseur), 06-41049196 
• Voor inhoudelijke vragen: Bart Schipmölder (directeur), 06-53421144 

http://www.nso-cna.nl/
mailto:vacatures@nso-cna.nl
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