Het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren zoekt een:

SENIOR ONDERZOEKER (0,4 – 0,6 fte)
Context
Het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) is de samenwerking tussen de Marnix
Academie, 34 besturen en 350 scholen met als doel het samen opleiden van leerkrachten basisonderwijs en
samen werken aan onderwijsontwikkeling. Het partnerschap is een voorloper op het gebied van samen
opleiden en is uniek in omvang. Het partnerschap POO heeft een goed georganiseerde samenwerking op
basis van gelijkwaardigheid en leidt goede leerkrachten op.
Om een extra stimulans aan te geven heeft het partnerschap POO het lectoraat Samen Opleiden &
Professionaliseren opgericht. De lector en de onderzoeksgroep hebben als opdracht het samen opleiden en
professionaliseren in het partnerschap als ‘community of learners’ door middel van onderzoek te
versterken. In de nog op te richten onderzoeksgroep participeren collega’s uit het partnerschap, uit de
partnerscholen en de Marnix Academie.
Het lectoraat maakt deel uit van het Marnix Innovatiecentrum (MIC). Het MIC is een ‘centre of expertise’.
Het doen van onderzoek is geen doel op zich, maar altijd een middel om tot een sterke opleiding, bruikbare
kennisontwikkeling en duurzame innovatie te komen. Onderzoekend innoveren staat centraal.
Wat gaan we onderzoeken?
Het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren richt zich op vraagstukken rondom het verbinden van
het leren in twee contexten, de context van de opleiding en de context van de school en wat dat vraagt van
de betrokken actoren: (aanstaande) leerkrachten, begeleider en opleiders uit de school en opleiders van de
pabo. We onderscheiden drie onderzoekslijnen: 1. Curriculum in samenhang; 2. Leerrijke Verbindingen; 3.
De lerende leerkracht als partner. I Het onderzoek levert het Partnerschap onderbouwde bouwstenen voor
goed samen opleiden en professionaliseren.
Wie zoeken we?
Voor het lectoraat SO&P zoeken we per direct een medior of senior onderzoeker, die:
• Opgeleid is op masterniveau (gepromoveerd is een pré);
• bij voorkeur aantoonbare ervaring heeft als lerarenopleider;
• grote interesse heeft voor of kennis heeft van samen opleiden en professionaliseren en;
• ervaring heeft met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek met partners in het onderwijsveld ;
• aantoonbare ervaring heeft in het initiëren, uitvoeren en opleveren van (onderzoeks)projecten met
verschillende partijen.
Een collega die:
• de ambitie heeft om gezamenlijk (i.c. met collega’s van de hogeschool en het basisonderwijs) te werken
aan kennis, product- en visieontwikkeling ten aanzien van een nog nader in te vullen thema op het
terrein van samen opleiden en professionaliseren;
• die de ambitie heeft om het eigen onderzoekend vermogen te verbreden en verdiepen ;
• die meteen hands on aan de slag kan met vraagstukken en projecten die er al liggen.

Daarnaast ben je de collega die bereid en aantoonbaar in staat is om:
• praktijkgericht onderzoek in samenwerking met anderen op te zetten en uit te voeren ;
• opgedane kennis te verspreiden, onder andere door resultaten van eigen onderzoek te delen op
congressen en door te publiceren in professionele en/of wetenschappelijke tijdschriften ;
• vernieuwend te denken;
• onderzoeken en onderzoekers te begeleiden;
• zowel individueel en als onderzoeksgroep te leren.
Wat bieden we?
We bieden je per direct een interessante uitdaging binnen het lectoraat Samen Opleiden &
Professionaliseren met afhankelijk van kennis en ervaring mogelijkheden tot uitbreiding van 0,4 naar 0,6 fte
met andere onderzoekswerkzaamheden of lesgevende taken.
Je aanstelling vindt plaats voor een jaar (D4), met uitzicht op vast (D3). De functie is ingedeeld in schaal 11
of 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.
Interesse?
Laat het ons dan weten. Stuur je motivatie en je CV uiterlijk 7 juli a.s. naar
vacaturesenioronderzoeker@hsmarnix.nl, t.a.v. Miranda Timmermans en o.v.v. Vacature Senior
Onderzoeker, lectoraat SO&P.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Miranda, m.timmermans@hsmarnix.nl

