Onderwijskundige (0,6 – 0,8 fte)
Ben jij een onderwijsontwerper pur sang? Heb je lef en durf je regie te nemen bij onderwijsinnovatietrajecten? Heb je
affiniteit met de dynamiek van het hbo en met kunsten? En ben jij gedreven om bij te dragen aan onderwijsontwikkeling?
Reageer dan snel!

Waar ga je werken?
Als onderwijskundige ben je werkzaam bij het Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie. Je werkt samen met je
collega’s van het centrum en de onderwijskundigen in de diverse schools aan de ontwerpopgaves die de nieuwe mix van
online en offline leren met zich meebrengen. Je kan op verzoek van de schools - worden ingezet voor een strategisch
onderwijskundig vraagstuk binnen een bepaalde opleiding. Daarnaast draag je bij aan de flexibiliseringsagenda van HKU
en aan de strategische agenda rondom leven lang leren.
Wat ga je doen?
• Je bent strategisch sparringpartner voor diverse partijen in HKU en kan regie nemen en werken vanuit een
meerjarenstrategie;
• Je ontwerpt en begeleidt onderwijsinnovatie samen met studieleiders en docenten;
• Je voert onderwijskundig (ontwerp)onderzoek uit, articuleert en deelt onderwijskundige en didactische kennis;
• Je identificeert leerbehoeftes en professionaliseringsvraagstukken bij docenten en docententeams in het licht van de
eerdergenoemde thema’s en vertaalt deze naar effectieve leerinterventies;
• Je draagt bij aan HKU-onderwijsbeleid en adviseert onze schools over de vertaling naar praktisch uitvoerbare
onderwijsinitiatieven;
• Je werkt in verschillende teams en samenwerkingsverbanden aan deze opdracht
Wat vragen wij?
• Een (universitair) diploma in onderwijskunde, onderwijswetenschappen of een vergelijkbare studie;
• Minimaal vijf jaar ervaring met het aanjagen, leiden en begeleiden van onderwijsinnovatie;
• Een ontwerper met lef, iemand die kan netwerken en in verschillende rollen kan opereren;
• De volgende kenmerken en competenties: resultaatgericht, sociaal vaardig, flexibel, proactief, overtuigend,
richtinggevend, analytisch, oplossingsgericht en creatief.
Wat bieden wij?
Voor deze functie bieden we je een salaris conform de cao-hbo én aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het bruto maandsalaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.454
en maximaal € 5.027 (schaal 11), exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,3%).
Wij bieden een dienstverband voor één jaar, met – bij goed functioneren – uitzicht op een vast dienstverband.
Wil je meer informatie en/of solliciteren?
Voor vragen ben je van harte welkom bij Hanke Leeuw, directeur Centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie, via
hanke.leeuw@hku.nl. Solliciteren kan tot en met 5 juli 2020.
We ontvangen graag je cv en een korte videopitch (max. drie minuten) via WeTransfer op hrm@hku.nl. Vermeld daarbij
als onderwerp ‘jouw achternaam + sollicitatie onderwijskundige’.
Gesprekken vinden naar verwachting plaats op dinsdag 7 juli in de middag en/of donderdag 9 juli in de ochtend.

