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Vacature 

De Marnix Academie zoekt per 1 juni 2022 een:  

 

Programmaleider partnerschap Partners in Opleiding en 
Ontwikkeling (0,8 fte) 

 

 

Over de organisatie 
 
De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool gericht op het opleiden van 
professionals voor het onderwijs en de kinderopvang. De hogeschool verzorgt diverse 
bachelor- en masteropleidingen en een associate degree (AD), zowel in vol- als deeltijd. 
Daarnaast biedt de Marnix Academie via het Marnix Onderwijscentrum (MOC) nascholing en 
advies aan onderwijsprofessionals met als doel het onderwijs te ondersteunen en te 
versterken, door middel van praktische cursussen, verdiepende opleidingen, individuele 
coaching of advies op maat. Het Marnix Innovatiecentrum (MIC) draagt door onderzoek bij aan 
de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en opleidingspraktijken.   
 
Het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling is de samenwerking tussen de Marnix 
Academie, 34 besturen en 350 scholen met als doel het samen opleiden van leraren 
basisonderwijs en het samen werken aan onderwijsontwikkeling.   
Het partnerschap is landelijk een voorloper op het gebied van samen opleiden. We hebben 
een goed georganiseerde samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, we zijn uniek in 
omvang en leiden met elkaar goede leraren op. Als partners in opleiden en 
onderwijsontwikkeling willen we ons doorontwikkelen tot een learning community waarin 
iedereen leert, expertise wordt gedeeld, samen onderzoek wordt gedaan naar mooi en goed 
onderwijs en er tijd is voor uitwisseling en ontmoeting.  
Aan dit partnerschap is het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren verbonden. 
  
In de opleidingsvisie die ten grondslag ligt aan de curriculumvernieuwing op de Marnix 
Academie, wordt de afstemming praktijk - opleiding en daarbij de dialoog in de driehoek 
student, praktijkschool en academie om de samenwerking te versterken benoemd.  
Nieuwe inhouden zijn een kans voor versterking van ons partnerschap met de praktijk. De 
praktijk is een geïntegreerd onderdeel geworden van het opleidingsprogramma. Uitgangspunt 
van het leren op de werkplek is het opdoen van praktijkervaring en deze ervaring door 
betekenisgeving te transformeren naar leerervaringen.  
 
Op de Marnix Academie leiden we bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessionals 
op, door zelf ook betrokken, bevlogen en bekwaam te zijn. Diversiteit is een kernwaarde van 
de Marnix Academie. De Marnix Academie staat voor een inclusieve gemeenschap en gelooft 
dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. De Marnix Academie is dan ook 
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voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de 
diversiteit van onze hogeschool. 

 

Functieomschrijving 

Het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling draait om de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de Marnix Academie en de partnerscholen ten aanzien van de 

kwaliteit van de opleiding van nieuwe (en zittende) leraren en het onderwijs op de  

Marnix Academie en de betrokken basisscholen. De studenten worden opgeleid door zowel de  

Marnix Academie als de partnerschool waar ze hun praktijkervaring opdoen.  

 

De programmaleider geeft leiding aan het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling.  

Je werkt daarin nauw samen met de programmaleider praktijkleren, de coördinator namens 

het veld en de lector Samen opleiden & professionaliseren. 

Binnen de Marnix Academie zorg je voor verbinding tussen het samen opleiden, samen 

professionaliseren en samen onderzoeken. Je werkt dan ook nauw samen met alle afdelingen 

binnen de Marnix (AD, bachelor, masters, MOC, MIC).  

 
De belangrijkste aandachtsgebieden voor de Programmaleider bestaan uit: 

- Samen met partners opstellen van beleid en de koers van het partnerschap en de 
realisatie daarvan; 

- Leidinggeven aan het programma, incl. financiële verantwoording; 
- Borgen van de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren; 
- Onderhouden van het netwerk incl. het voorzitten van specifieke werkgroepen. 

 

Functieprofiel 

Om het takenpakket goed uit te voeren is het volgende nodig: 

- een afgeronde master; 

- kennis van en ervaring met partnerschappen en visie op samen opleiden en samen 

professionaliseren; 

- vaardigheid in het opzetten (en bijstellen) van beleid waarin leerrijke verbindingen worden 

gelegd tussen het curriculum van de Marnix Academie en het leren in de praktijk; 

- actuele kennis van ‘onderwijsmanagement’ en ‘programmamanagement’; 

- kunnen samenwerken met diverse stakeholders;  
- een open houding hebben ten aanzien van de identiteit van de hogeschool; willen 

bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen en het beste onderwijs voor alle leerlingen 
ongeacht cultuur, religie, gender, handicap, seksuele gerichtheid of sociaal economische 
achtergrond; 

- kennis van het primair onderwijs en/of de lerarenopleiding en bij voorkeur ervaring in een 

leidinggevende functie. 
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Persoonskenmerken 
Je bent bevlogen en betrokken en kunt goed zelfstandig én in teamverband werken. Je weet je 
eigen werkzaamheden te organiseren en kunt goed schakelen tussen diverse typen 
werkzaamheden. Je bent creatief en ondernemend en in staat innovatieve en gedegen 
oplossingen te bedenken in complexe vraagstukken met diverse stakeholders. Je bent in staat 
je netwerk binnen het onderwijs in te zetten en te denken vanuit gelijkwaardige 
samenwerking. 
  
Arbeidsvoorwaarden 
Je aanstelling vindt plaats voor een jaar, met uitzicht op vast (D3). De functie is ingedeeld 
in schaal 12 (CAO-hbo), afhankelijk van kennis en ervaring. De Marnix Academie heeft een 
goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder ruimte voor opleiding en 
ontwikkeling, een dertiende maand en tien weken vakantie per jaar. De fulltime werkweek 
bedraagt 40 uur.  
 
Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling 
Personeelszaken: personeelszaken@hsmarnix.nl . 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Astrid Venes, 
voorzitter College van Bestuur, a.venes@hsmarnix.nl of via telefoon 030 275 3446. 

 
Sollicitatieprocedure 
Sollicitaties kun je tot en met 18 mei sturen aan personeelszaken@hsmarnix.nl, ter attentie 
van Celine Claessens. Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf week 21.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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