De Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht, zoekt per direct een:

Opleidingsdocent Geschiedenis (± 0,8 FTE)
Organisatie
De Hogeschool Marnix Academie biedt opleidingen aan voor onderwijsprofessionals.
Naast een bacheloropleiding (pabo) en de driejarige pabo 'Research & Design in het onderwijs' bieden we:
- de associate degree (Ad) opleiding Pedagogisch Educatief Professional;
- diverse masteropleidingen;
- post-hbo opleidingen en kortlopende cursussen;
- maatwerktrajecten verzorgd door onze onderwijsadviseurs.
Het Marnix Innovatiecentrum en onze lectoren doen onderzoek naar belangrijke thema’s in het onderwijs.
Op de Marnix Academie leiden we betrokken, bevlogen en bekwame onderwijsprofessionals op, door zelf
ook betrokken, bevlogen en bekwaam te zijn. We leiden studenten op voor het basisonderwijs van nu en de
toekomst. 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 voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring
bijdragen aan de diversiteit van onze hogeschool.
Functieomschrijving
Als opleidingsdocent ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en verzorgen van onderwijs op het
gebied van geschiedenis en eventueel andere wereldoriëntatievakken als aardrijkskunde en Natuur Milieu
Technologie. Daarnaast ben je studiecoach en assessor. Niet alleen vakdeskundigheid is daarom belangrijk,
maar ook de vaardigheid om je te richten op de algemene professionele vorming van de toekomstige
leraren primair onderwijs.
Functie-eisen
De opleidingsdocent
• heeft een lerarenopleiding afgerond in geschiedenis;
• heeft ervaring als docent in geschiedenis;
• beschikt over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van geschiedenis
• is bekend met recente vakdidactische ontwikkelingen op het gebied van geschiedenis
• heeft affiniteit met en kennis van het basisonderwijs;
• beschikt over goede en gevarieerde didactische vaardigheden;
• kan studenten motiveren voor en begeleiden bij de ontwikkeling van hun professionele identiteit
en deskundigheid;
• kan studenten motiveren voor en begeleiden bij het geven van geschiedenis en andere wereld
oriënterende vakken aan leerlingen in het basisonderwijs;
• 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;
• heeft een afgeronde masteropleiding;
• is bereid en in staat om ook ’s avonds binnen de deeltijdopleiding en/of het zij-instroomtraject te
werken;
• is enthousiast om samen met een team onderwijs te geven binnen een beroepsopleiding.

•

een open houding heeft 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.

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 € 3.881,09 en maximaal € 5.332,48 bruto per maand. Daarnaast kent de Marnix
Academie een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie deze functie kun je contact opnemen met Michelle Hendriks (vakgroepvoorzitter),
e-mail: m.hendriks@hsmarnix.nl.
Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kun je tot en met 24 augustus 2022 sturen aan vacature-opleidingsdocentgeschiedenis@hsmarnix.nl ter attentie van Michelle Hendriks. De eerste gesprekken staan gepland op
vrijdag 26 augustus 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

