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Vacature 

Vanwege groei is de Marnix Academie is op zoek naar een: 

 

 
Hogeschooldocent Master Leren & Innoveren (0,6 – 0,8 fte) 

 
 

Over de organisatie  

De Marnix Academie is een relatief kleine, gespecialiseerde hogeschool, waar medewerkers 

prettig samenwerken in een professionele, betrokken sfeer en waar veel ruimte is voor 

innovatie en ondernemerschap. De twee locaties van de Marnix Academie zijn modern 

ingericht, centraal gelegen in Utrecht en goed bereikbaar.    

 

Op de Marnix Academie ontwikkelen studenten zich in vijf masteropleidingen 

(www.marnixacademie.nl/masters) verder in hun loopbaan als bevlogen 

onderwijsprofessional. Daarnaast verzorgt de Marnix Academie een grote, goed gewaardeerde 

bachelor lerarenopleiding basisonderwijs, een breed aanbod aan post-HBO-opleidingen en 

nascholingsprogramma’s en wordt binnen verschillende lectoraten onderzoekend 

geïnnoveerd. Dit allemaal in nauwe samenwerking met de partnerscholen.   

 

Jouw thuisbasis wordt de masteropleiding Leren & Innoveren (www.lereneninnoveren.nl). 

Binnen deze opleiding wordt samengewerkt met collega’s uit de hele Marnix Academie en ook 

daarbuiten; de opleiding wordt verzorgd in het Radiant samenwerkingsverband.  

  

Functieomschrijving  

Als hogeschooldocent ontwikkel, verzorg en evalueer je onderwijs binnen de master Leren en 

Innoveren, vooral gericht op het bijbrengen van state-of-the-art kennis over het 

onderzoeksmatig veranderen en innoveren in onderwijsorganisaties. Dit alles gestoeld op 

eigen ervaring, organisatiekundige kennis, veranderkundige / interventiekundige kennis en 

methodisch onderzoek doen vanuit een sociaal constructionistisch perspectief. Je begeleidt 

studenten (toekomstige ‘teacher leaders’) bij hun professionele ontwikkeling, bij het 

onderzoekend innoveren en bij de praktijkopdrachten die ze in hun eigen werkomgeving 

uitvoeren.  

 

Daarnaast werk je samen met collega’s continue aan onderwijsinnovatie, zodat het onderwijs 

actueel, inspirerend en relevant is en blijft. Jij hebt daarbij een voortrekkersrol en draagt 

(inhoudelijke) verantwoordelijkheid voor (onderdelen van) het curriculum. Je zet jouw 

leiderschap in om de opleiding door te ontwikkelen en in- en extern te positioneren. Je neemt 

initiatief, houdt overzicht, stuurt collega’s aan en coördineert onderwijs- en 

ontwikkelactiviteiten.  

 

http://www.marnixacademie.nl/masters
http://www.lereneninnoveren.nl/
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Afhankelijk van jouw ambitie, kwaliteiten en de mogelijkheden, ga je verder aan het werk als 

expert onderzoek, innovatie en veranderkunde binnen innovatieve projecten van de Marnix 

Academie, als docent/trainer bij andere opleidingen (bachelor/post-HBO) of als onderzoeker.  

  

Functieprofiel  

Wij zoeken een nieuwe collega met:  

• Een afgeronde masteropleiding binnen het educatieve domein (promotie is een pré);  

• Diepgaande, aantoonbare kennis van en affiniteit met het kennisdomein van Leren & 

Innoveren (veranderkunde, organisatiekunde, methodisch onderzoeken) 

• Ervaring en affiniteit met onderzoekend innoveren en/of praktijkgericht onderzoek;  

• Ervaring en affiniteit met de professionalisering van onderwijsprofessionals en de 

doelgroep van volwassen studenten; 

• Kennis en begrip van de omgeving en context van het PO, VO, MBO en HBO.  

  

Persoonskenmerken  

Je bent een energieke, gedreven en betrokken professional. Anderen vinden jou innovatief, 

inspirerend en ondernemend en werken graag met je samen. Je hebt een netwerk binnen het 

onderwijs en zet dit in om jezelf en je werkzaamheden te versterken. Je kunt tegen een stootje 

en kunt je eigen werkzaamheden zelfstandig organiseren. Tenslotte wil je graag bijdragen aan 

de gemeenschappelijke missie van de masteropleidingen: 

 

 ‘Wij hebben duurzame impact op het onderwijs door het op masterniveau opleiden van 

onderwijsprofessionals die vanuit hun professionele identiteit met bevlogenheid hun eigen blik 

en die van anderen voortdurend verruimen en bijdragen aan lerende scholen met een 

professionele cultuur’ 

 

Arbeidsvoorwaarden  

Je aanstelling vindt plaats voor een jaar, met uitzicht op vast (D3). De functie is ingedeeld in 

schaal 12 (CAO-hbo). De Marnix Academie heeft een goed pakket secundaire 

arbeidsvoorwaarden waaronder ruimte voor opleiding en ontwikkeling, een dertiende maand 

en tien weken vakantie. De fulltime werkweek bedraagt 40 uur.   

  

Geïnteresseerd?  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Michiel Heijnen, manager 

masteropleidingen, telefoon 06-23441972, e-mail: m.heijnen@hsmarnix.nl.   

  
  

mailto:m.heijnen@hsmarnix.nl
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Sollicitatieprocedure  
Sollicitaties kun je tot en met 9 januari 2022 sturen aan vacature-
hogeschooldocentmaster@hsmarnix.nl.  
De eerste ronde gesprekken zullen plaats vinden op 12 januari 2022 
Eventuele tweede ronde gesprekken zullen plaats vinden op 13 januari 2022   
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

mailto:vacature-hogeschooldocentmaster@hsmarnix.nl
mailto:vacature-hogeschooldocentmaster@hsmarnix.nl

