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Docent – stagecoördinator (0,6 fte)
Werk je al als docent bij HKU? En lever je graag een bijdrage aan het succes van onze studenten en de verbinding met het
werkveld? 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 docentenopleiding.
De stages bij de Docentopleiding Beeldende Kunst maken een zeer groot deel uit van het curriculum. In ieder studiejaar wordt
stage gelopen en omdat het belangrijk is dat alle studenten bepaalde stages lopen, zoals bijvoorbeeld in het VO èn de plekken
beperkt zijn is een goede afstemming en het onderhouden van contact met deze scholen in de regio van groot belang. Hiermee
nemen de stages bij de Docentopleiding BKV een unieke positie in t.o.v. de andere (docent)opleidingen binnen HKU.
Wat ga je doen?
•
Je bent het centrale aanspreekpunt binnen de school voor stagebedrijven, studenten, docenten en studieleiders
•
Je onderhoudt het contact met stagescholen, musea en andere culturele instellingen
•
Je initieert ontmoetingen met het werkveld
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•
•
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•
•
•

Je bouwt aan een lokaal en regionaal netwerk van stage biedende organisaties
Je kan een operationele bijdrage leveren aan diverse samenwerkingsverbanden zoals de academische opleidingsscholen
Je verbindt studenten aan stagegevers, en onderzoekt daarbij zorgvuldig wat een passende match kan zijn
Je begeleidt studenten en docenten bij de inhoud (stageopdracht, gewenste resultaten) en houdt de voortgang bij
Je voert de administratie uit en handelt deze af (contracten, sollicitaties, invoer in onderwijssysteem etc.)
Je werkt aan het verbeteren van procedures, processen en systemen, zowel binnen de school als binnen HKU
Je onderhoudt contacten met de andere docentenopleidingen binnen HKU om te komen tot een meer uniforme werkwijze
en processen
Je stelt stagebeleid op in afstemming met studieleiders en de onderwijskundige

Wat vragen wij?

•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Ervaring met HBO-onderwijsprocessen
Ervaring met organisatie, administratie en verslaglegging
Je bent in het bezit van een didactische aantekening voor het HBO-onderwijs
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.
Wat bieden wij?

Het bruto maandsalaris is afhankelijk van relevante ervaring en huidige inschaling.

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
Judith Boessen, studieleider Docentopleiding BKV via judith.boessen@hku.nl.
Solliciteren kan tot en met woensdag 19 augustus. Stuur je cv en motivatiebrief naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Jouw achternaam +
sollicitatie stagecoördinator Fine Art'. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 24 augustus a.s.
Het heeft onze voorkeur deze vacature intern in te vullen. Mochten zich geen geschikte interne kandidaten melden, dan zullen
we de vacature breder verspreiden.
HKU staat graag midden in de samenleving. Mensen die de samenstelling van ons personeel inclusiever maken, worden van
harte uitgenodigd om te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

