Docent - Tutor (0,4 – 0,5 fte)
Gaat jouw hart sneller kloppen van kunst, cultuur, ondernemerschap en creatief onderwijs? En lever je graag een
bijdrage aan het succes van onze studenten en hun welzijn? Dan zoeken wij jou!

Waar ga je werken?

HKU Kunst en Economie is een hogere economische opleiding. De kennisgebieden zijn creativiteit, management,
cultureel en creatief ondernemerschap, marketing en economie in de verschillende werkvelden van de creatieve
industrie en kunstsector. De organisatiecultuur kenmerkt zich door grote betrokkenheid van collega’s bij het onderwijs.
Veel docenten zijn uit de beroepspraktijk afkomstige professionals. Vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs in
verbinding met de student staan centraal in het opleidingsbeleid.
Wat ga je doen?
•
Je begeleidt studenten tijdens de individuele studieloopbaan bij de keuzes die zij binnen de studie – en soms ook

•
•
•
•
•
•
•

HKU breed - maken. Deze keuzes gaan over de samenstelling van het portfolio, projecten en stages, het
uitstroomprofiel en differentiatiemogelijkheden;
Je begeleidt studenten bij het ontwikkelen van hun studievaardigheden. Basisvaardigheden zijn bijvoorbeeld
plannen, reflecteren, communiceren en feedback geven. Praktische studievaardigheden zijn bijvoorbeeld het
opbouwen van een portfolio of het maken van een studieplan;
Je signaleert wat er in het studieprogramma nodig is om studenten te laten excelleren of vertraging te voorkomen
en bespreekt dit met onderwijsgevenden en de studieleider;
Je werkt tijdens lessen aan een effectieve groepsdynamiek en doet interventies wanneer dat nodig is.
Bijvoorbeeld als er een (te) hoge studiedruk is of een matige studie attitude;
Je bent in gesprek met studenten en stimuleert en monitort te studievoortgang. Je houdt hierover een dossier bij;
Je signaleert studievertraging en neemt maatregelen; wanneer er sprake is van ernstige studieproblemen dan
verwijs je door naar het decanaat;
In samenwerking met het decanaat maak je maatwerkplannen voor studenten met een beperking en je
communiceert hierover met diverse betrokkenen;
De begeleiding van studenten vindt zowel op groeps- als op individueel niveau plaats.

Wat vragen wij?

•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Ervaring met HBO-onderwijsprocessen;
Ervaring met het begeleiden van studenten;
Ervaring met administratie en verslaglegging;
Bij voorkeur ben je in het bezit van een didactische aantekening voor het HBO-onderwijs;
Bij voorkeur heb je ervaring in één of meerdere van de werkvelden van de opleiding: Event, Beeldende Kunst &
Design, Games, Media, Muziek, Theater of Mode.

Ook herken jij je in de volgende eigenschappen

Je bent communicatief vaardig. Zowel als docent voor de groep als tijdens één op één gesprekken heb je goed
contact. Je stelt de juiste vragen, herkent signalen, ziet waar het beter kan en gaat hierover het gesprek aan, zowel
met studenten als collega’s. Je kunt een goede balans aanbrengen tussen het welzijn van student en dat wat mogelijk
is bij HKU. Vraagstukken in je werk zijn intensief en hier kan je goed mee omgaan. Je streeft mooie resultaten na.

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
€ 2.770,- en maximaal € 3.816,- (schaal 9), exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,3%). De
aanstelling betreft een tijdelijk dienstverband dat bij voorkeur zo snel mogelijk ingaat, tot en met 31 augustus 2020.
Bij goed functioneren is er uitzicht op verlenging (waarbij de omvang van de aanstelling eventueel verhoogd kan
worden).
Wil je meer informatie en/of solliciteren?

Voor vragen ben je van harte welkom bij Danique Kamp (studieleider KE) via danique.kamp@hku.nl. Solliciteren kan
tot en met 26 maart 2020. Stuur je cv en motivatiebrief naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Jouw achternaam + sollicitatie Docent
– Tutor KE'. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 1 april.

