Het Marnix Innovatie Centrum (MIC) onderdeel van de Marnix Academie, een zelfstandige
lerarenopleiding basisonderwijs, zoekt in verband met zwangerschapsvervanging
per 13 februari 2023 een:

Coördinator onderzoek MIC
( 0,6 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 in 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 Innovatie Centrum (MIC) draagt bij aan de verbetering en vernieuwing van onderwijs en
opleidingspraktijken.
Het Marnix Innovatie Centrum (MIC) initieert onderzoek en voert onderzoek uit in en met de
onderwijspraktijk. Hierbij ligt de focus op het primair onderwijs (PO) en de lerarenopleiding (HO).
Het MIC is een zelfstandige eenheid binnen de Marnix Academie, bundelt de expertise en
coördineert en regisseert onderzoeks- en innovatie activiteiten
De Marnix Academie staat in nauwe verbinding met haar omgeving en werkt intensief samen met
het onderwijsveld in het Partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) Ruim 35 besturen
en ongeveer 350 opleidingsscholen nemen deel aan het partnerschap.
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 coördinator onderzoek ben je verantwoordelijk voor kwaliteit, planning en organisatie van het
onderzoek dat we veelal samen met het werkveld uitvoeren. Hierbij lever je op basis van je kennis
over subsidiemogelijkheden een bijdrage aan nieuwe kansen voor het indienen van voorstellen.
Tevens geef je vorm aan de professionalisering van onderzoekers binnen de Marnix Academie.
Daarnaast heb je als aandachtsgebied de uitwerking van de onderzoekscomponent binnen de
bachelor en de verschillende masters. Je levert een bijdrage aan de strategische positie van het MIC
en de verdere visie- en beleidsontwikkeling op onderzoek.
Plaats in de organisatie
Je maakt deel uit van het Marnix Innovatie Centrum (MIC) en draagt verantwoording af aan de
manager van het MIC.

Functieprofiel
De coördinator onderzoek MIC heeft als belangrijkste kwaliteiten:
- Een gedreven onderwijsprofessional met onderzoekskwaliteiten;
- Vaardigheid in het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
- Vaardigheid in het ontwikkelen en implementeren van beleid en het verkrijgen van het
- Beschikt minimaal over een onderwijskundig master diploma, is bij voorkeur gepromoveerd;
- Kan collega’s ondersteunen bij het doen van onderzoek in met name het primair onderwijs;
- Kan in contacten met lectoren, opleidingscoördinatoren, en teamleiders, het werkveld en
collega kennisinstellingen afstemmen over onderzoeksprojecten;
- Kan in contacten met externe partijen projecten opzetten, kennis uitwisselen en samenwerken
en de rol van projectleider vervullen;
- Beschikt over een open houding ten aanzien van de identiteit van de hogeschool; wil bijdrage aan
gelijke kansen voor iedereen en het beste onderwijs voor alle leerlingen ongeacht cultuur, religie,
gender, handicap, seksuele geaardheid of sociaal economische achtergrond.
Taken
De coördinator onderzoek MIC heeft bij deze vervanging onder andere als
taak:
- Een bijdrage leveren aan de coördinatie van de onderzoeksgroepen
- Uitwerking geven aan promotiebeleid
- Updaten teksten website
- Bijdrage leveren aan kennisplatform
- Aanvragen subsidies
Persoonskenmerken
Je bent gedreven en betrokken en kunt goed in teamverband werken. Je hebt een duidelijke visie op
onderwijs, onderzoek en innovatie. Je bent creatief en ondernemend en hebt bij voorkeur een
professioneel relatienetwerk.
Arbeidsvoorwaarden
Voor de functie van coördinator onderzoek MIC gelden de volgende arbeidsvoorwaarden:
Aanstelling vindt plaats in het kader van zwangerschapsvervanging van 13 februari tot ongeveer
1 juli 2023.
Inschaling van de functie (schaal 12 cao-hbo) is afhankelijk van kennis en ervaring.
De fulltime werkweek bedraagt 40 uur. De vorm van de aanstelling is in overleg.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jacolien Spijkerboer, manager
Marnix Innovatie Centrum, e-mail: j.spijkerboer@hsmarnix.nl.
Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunt u tot en met 16 november a.s. sturen aan coordinatoronderzoekmic@hsmarnix.nl
ter attentie van Jacolien Spijkerboer.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

