Docent - Tutor (0,1 fte, circa een halve dag per week)
Werk je al als docent (tutor) bij HKU? En lever je graag een bijdrage aan het succes van onze studenten en hun welzijn? Dan
zoeken wij jou!

Waar ga je werken?

HKU Beeldende Kunst leidt studenten op tot beeldende kunstenaars en docenten die met hun werk, initiatieven en concepten
een voorhoederol kunnen vervullen in het beroepsveld en een waarde toevoegen aan nationale en internationale (beeldende)
kunsten en educatie. De school Beeldende Kunst wordt gekenmerkt door een bachelor- en masteropleiding, maar ook een
docentenopleiding en verschillende basisopleidingen. Deze vacature is voor de master Fine Art.
Wat ga je doen?

•
•
•
•
•
•
•
•

Je begeleidt studenten van de 2_jarige internationale master Fine Art allereerst bij het landen in hun nieuwe omgeving.
Zowel binnen HKU als in de stad Utrecht.
Buitenlandse studenten hebben veel hulp nodig bij het wegwijs maken in hun nieuwe netwerk. I.s.m. studentzaken
organiseer je ondersteuning op maat.
Je begeleidt studenten tijdens de individuele studieloopbaan bij de keuzes die zij binnen de studie maken.
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 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
Ruime ervaring met het coachen en begeleiden van studenten, het liefst binnen HKU
Met studenten uit zoveel verschillende landen speelt interculturele communicatie een grote rol
Ervaring met organisatie, administratie en verslaglegging
Bij voorkeur ben je in het bezit van een didactische aantekening voor het HBO-onderwijs
Gezien het internationale karakter is vloeiend Engels, zowel in taal als geschrift, een noodzaak
Verbinding met de school Beeldende Kunst of voldoende kennis van de school

Ook herken jij je in de volgende eigenschappen

Je bent communicatief en in staat soepel te schakelen in verschillende contexten en met verschillende groepen. 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?

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van relevante ervaring en huidige inschaling.
Het heeft onze voorkeur deze vacature intern in te vullen. Mochten zich geen geschikte interne kandidaten melden, dan zullen
we de vacature breder verspreiden.
Wil je meer informatie en/of solliciteren?

Voor vragen ben je van harte welkom bij Sigrid van Willigen, directeur school Beeldende Kunst via sigrid.vanwilligen@hku.nl of
Annette Krauss, studieleider Master Fine Art via annette.krauss@hku.nl.
Solliciteren kan tot en met 16 augustus a.s. Stuur je cv en motivatiebrief naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Jouw achternaam + sollicitatie
Tutor MFA'. Op 17 augustus laten we weten of je bent uitgenodigd voor een gesprek. De sollicitatiegesprekken zelf zijn gepland
op 19 augustus a.s.

