Heb je interesse in de functies docent Rekenen-Wiskunde, dan ontvangen we graag uiterlijk 21
mei aanstaande je motivatie en cv via www.werkenbijhogescholen.nl
Sollicitatiegesprekken staan gepland op 26 mei vanaf 17.30u, waarvoor je eventueel 25 mei in de
middag wordt uitgenodigd. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt in overleg gepland.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van programmaonderdelen en nascholingsactiviteiten en begeleid je studenten tijdens hun studie en
stages. Ook ben je betrokken bij de (door)ontwikkeling van het opleidingsconcept.

• in het bezit bent van minimaal een tweedegraadsbevoegdheid voor het vakgebied RekenenWiskunde;
• beschikt over een academisch werk- en denkniveau (masterdiploma of bereid bent
tot het behalen van een masterdiploma);
• recente ervaring in en/of grote affiniteit hebt met het basisonderwijs;
• affiniteit hebt met verzorgen van zowel fysiek als online (opleidings)onderwijs;
• bereid bent 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. Je wordt niet wekelijks
op één of beide dagen ingezet.

• je net zo kwaliteitsbewust bent als wij;
• je onderdeel wordt van een team enthousiaste en ervaren collega’s;
• de functie een grote afwisseling kent en er ruimte is voor ontwikkeling, verdieping en
verbreding;
• de functie in schaal 11 ingeschaald is (maximaal € 5.026,85 bij een voltijds omvang). Salaris
wordt op basis van ervaring bepaald;
• de secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao-hbo zijn;
• je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd krijgt.

Voor meer informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Janneke Rutten,
voorzitter van de vakgroep in studiejaar 2021-2022 via het telefoonnummer 085-112 44 58.

Hogeschool de Kempel richt zich, door het aanbieden van de opleiding tot leraar
basisonderwijs en voortgaande professionalisering voor zittende leraren basisonderwijs,
volledig op de leraar basisonderwijs.
Vanuit onze visie op het beroep helpen we (aanstaande) leraren om hun
toekomstdroom te realiseren: een inspirerende leraar worden en zijn. Een leraar met
lef. Een leraar die kinderen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Een leraar die
continu gericht is op nieuwe ontwikkelingen die het onderwijs verder brengen. Een
leraar die verbinding maakt met anderen en eigenheid toont. Wij geloven in het
positieve effect van verbinding tussen mensen onderling en tussen mens en wereld.
Met zo’n 950 studenten en 90 medewerkers is De Kempel een kleine
Hogeschool en een middelgrote pabo. Door ons relatief kleinschalige karakter
voel je je al snel thuis.

