Vacature
De Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht, zoekt vanwege groeiende
studentenaantallen per direct (een) extra

opleidingsdocent(en) godsdienstige en
levensbeschouwelijke vorming (0,8 – 1,0 fte)
Op de Marnix Academie leiden we betrokken, bevlogen en bekwame leraren basisonderwijs op
en streven we zelf ook die betrokkenheid, bevlogenheid en bekwaamheid na. We leiden
studenten op voor het basisonderwijs van nu en de toekomst.
Functieomschrijving
Als opleidingsdocent ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en verzorgen van onderwijs op
het gebied van godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming in de bacheloropleiding (voltijd
regulier, voltijd 3-jarige en deeltijd opleiding). Daarnaast ben je studiecoach en assessor. Ook
houd je contact met het werkveld, onder andere met het oog op de stagebegeleiding van
studenten. Je werkt in een team vakoverstijgend samen met collega’s van andere vakgroepen. Je
levert samen met je collega’s een bijdrage aan de curriculumontwikkeling en de ontwikkeling van
onderwijs- en toetsmaterialen. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van initiatieven en
activiteiten die de identiteit van de academie tot uitdrukking brengen.
Functie-eisen
De opleidingsdocent:
- heeft een afgeronde masteropleiding waarin bij voorkeur relevante deskundigheid is
ontwikkeld bijvoorbeeld op het gebied van:
o de levensbeschouwelijke en godsdienstige identiteitsontwikkeling van
kinderen;
o en/of professionele vorming van de toekomstige leraren primair onderwijs;
- heeft een onderwijsbevoegdheid;
- is bekend met recente (ook vakdidactische en pedagogische) ontwikkelingen op het gebied
van godsdienst en levensbeschouwing;
- kan studenten motiveren voor en begeleiden bij de ontwikkeling van hun
levensbeschouwelijke identiteit en algemene professionele vorming;
- kan vanuit eigen betrokkenheid en samen met collega’s een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de Marnix Academie op het gebied van de open protestants-christelijke
identiteit;
- is bereid en in staat om in bepaalde periodes ook ’s avonds te werken;
- is in staat op maandag en vrijdag te werken;
- heeft een open houding ten aanzien van de identiteit van de hogeschool; wil bijdragen aan
gelijke kansen voor iedereen en het beste onderwijs voor alle leerlingen ongeacht
cultuur, religie, gender, handicap, seksuele gerichtheid of sociaal economische
achtergrond.
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Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die
- ervaring heeft in het (basis)onderwijs op het gebied van godsdienstige en
levensbeschouwelijke vorming;
- affiniteit heeft met een dialogische en creatieve aanpak en een pedagogische benadering
van godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming;
- werkt vanuit een onderzoekende, nieuwsgierige houding; nieuwe inzichten uitprobeert in
zijn handelen en daarbij lef toont.
Wij bieden
De cao-hbo is van toepassing. Je krijgt in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd voor de
periode van 1 jaar. Bij goed functioneren en bij gelijkblijvende omstandigheden kan het
dienstverband worden verlengd.
De functie is ingeschaald in schaal 11. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en
bedraagt op fulltime-basis minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.026,85 bruto per
maand. Daarnaast kent de Marnix Academie een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elke Ennen, e-mail:
e.ennen@hsmarnix.nl.
Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan tot maandag 20 december 2021 via e-mail: vacature-GLV@hsmarnix.nl.
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