Hogeschool de Kempel is voor haar opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) op zoek naar een

Opleidingsdocent rekenen-wiskunde (0,8 fte)
Ben jij de opleidingsdocent die, samen met collega’s van de sectie rekenen-wiskunde, onze
studenten tot enthousiaste en vernieuwende leraren basisonderwijs opleidt?
Wij zijn op zoek naar een opleidingsdocent voor onze opleiding tot leraar basisonderwijs en ons
aanbod op het gebied van voortgezette professionalisering. Als opleidingsdocent ben je
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van programmaonderdelen en
nascholingsactiviteiten. Daarnaast begeleid je studenten tijdens hun studie en stages. Verder ben je
betrokken bij de (door)ontwikkeling van het opleidingsconcept en leid je projecten.
Wij zoeken kandidaten die:
 in het bezit zijn van minimaal een tweedegraads bevoegdheid voor het vakgebied rekenenwiskunde;
 beschikken over een academisch werk- en denkniveau (masterdiploma of bereidheid tot
behalen van een masterdiploma);
 recente ervaring in en/of grote affiniteit hebben met het basisonderwijs;
 affiniteit hebben met het gebruik van ICT binnen het (opleidings)onderwijs;
 bereid zijn tot het verzorgen van onderwijs voor zowel de voltijd- als deeltijdvariant van de
opleiding en het verzorgen van nascholingsaanbod. Voor de deeltijdvariant geldt dat
onderwijs verzorgd wordt op dinsdag- en donderdagavonden.
Wij bieden:
 een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. Het betreft een functie in schaal 11 (maximaal
€ 4.777,65);
 secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao-hbo;
 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
Interesse?
Uw brief met motivatie en CV, gericht aan het College van Bestuur van Hogeschool de Kempel
ontvangen wij graag uiterlijk 20 januari aanstaande per mail (werving@kempel.nl).
Een kennismakingsgesprek staat gepland op dinsdag 29 januari vanaf 18.00 uur.
Voor meer informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Mark Wouters,
opleidingsmanager en leidinggevende van de sectie Rekenen/Wiskunde, telefoon: 0492-514400.
Over Hogeschool de Kempel
Hogeschool de Kempel heeft circa 800 studenten en 90 medewerkers en is daarmee een kleine
hogeschool en een middelgrote pabo. Wij werken vanuit de visie ‘mensen verbinden die leren een
warm hart toedragen’. Wij geloven in het positieve effect van de verbinding tussen mensen onderling
en tussen mens en wereld waarbij als onderlegger de katholiek-christelijke traditie wordt ingezet.
Vanuit onze visie helpen we onze studenten om hun toekomstdroom te realiseren: een inspirerende
leraar worden. Een leraar met lef. Een leraar die kinderen helpt om het beste uit zichzelf te halen.
Een leraar die verbinding maakt met anderen en eigenheid toont. Een leraar die continu gericht is op
nieuwe ontwikkelingen die het onderwijs verder brengen.
Kwaliteit, kleinschaligheid, herkennen/erkennen, moderne faciliteiten en co-creatie kenmerken De
Kempel. Mede hierdoor is De Kempel de afgelopen vier jaar door de Keuzegids HBO uitgeroepen tot
de beste pabo van Nederland.
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