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

DOCENTEN REKENEN-WISKUNDE

(0,6-0,8 FTE)

Ben jij de docent die, samen met collega’s van de sectie Rekenen-Wiskunde, onze
studenten tot enthousiaste en vernieuwende leraren basisonderwijs opleidt? Wij
zijn op zoek naar twee docenten voor onze opleiding tot leraar basisonderwijs en
ons aanbod op het gebied van voortgaande professionalisering. Voor één van de
functies geldt dat je ook statistische modules binnen de premaster
Onderwijswetenschappen van onze academische opleidingsvariant verzorgt.
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.

Jij bent de ideale persoon, omdat
• je in het bezit bent van minimaal een tweedegraadsbevoegdheid voor het vakgebied
Rekenen-Wiskunde. Als het gaat om het verzorgen van de statistische modules binnen de
academische opleidingsvariant ben je een kandidaat met een eerstegraads bevoegdheid
en/of aantoonbare ervaring in het verzorgen van statistische modules;
• je beschikt over een academisch werk- en denkniveau (masterdiploma of bereid bent
tot het behalen van een masterdiploma);
• je recente ervaring in en/of grote affiniteit hebt met het basisonderwijs;
• je affiniteit hebt met verzorgen van zowel fysiek als online (opleidings)onderwijs;
• je 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.

Jij wil bij ons aan de slag, omdat
• 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).
Op basis van de werkzaamheden en ervaring kan de functie voor de academische
opleidingsvariant ingeschaald worden in schaal 12 (maximaal € 5.717,25 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.

Ben je enthousiast?
Heb je interesse in een van de functies van opleidingsdocent Rekenen-Wiskunde, dan ontvangen
we graag uiterlijk donderdag 12 november aanstaande je motivatie en cv via
www.werkenbijhogescholen.nl.
Sollicitatiegesprekken voor de reguliere opleidingsvariant staan gepland op 16 november aan
het einde van de middag of begin van de avond. De gesprekken voor de academische
opleidingsvariant staan gepland op 23 november, ook aan het einde van de middag of begin van
de avond. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt in overleg gepland.
Voor meer informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Mark Wouters,
opleidingsmanager en leidinggevende van de vakgroep via het telefoonnummer 06 43 39 70 70.

De Kempel | Hogeschool voor leraren
Hogeschool de Kempel leidt leraren op voor het primair onderwijs. 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 verbinding maakt met anderen en
eigenheid toont. Een leraar die continu gericht is op nieuwe ontwikkelingen die het
onderwijs verder brengen.
Naast de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs verzorgt De Kempel trainingen,
post-hbo- en masteropleidingen en maatwerkactiviteiten in het kader van
professionalisering en schoolontwikkeling.
Met zo’n 950 studenten en 90 medewerkers is De Kempel een kleine
hogeschool. Door ons relatief kleinschalige karakter voel je je al snel thuis.

