
 
 

 

 

   

   
 

 

GEZOCHT 
 

NIEUWSGIERIGE ONDERZOEKENDE SCHOOLOPLEIDERS 

Een dag per week 

 

Zin in een uitdaging? 

Je hebt het vast al gelezen of gehoord: vanaf dit schooljaar krijgen de eerstejaars studenten voltijd een 

opleiding die nog beter aansluit bij de praktijk en bij de samenleving en waarin het onderwijs en de toetsing 

meer in samenhang zijn vormgegeven. Aan dit nieuwe curriculum is door veel mensen met veel energie en 

enthousiasme gewerkt; op diverse momenten zijn er ook collega’s uit de partnerscholen bij betrokken. En 

nu zijn we ermee gestart en zijn we ontzettend benieuwd hoe het gaat uitwerken en of we met elkaar 

bereiken wat we beogen. 

Vanuit het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren volgen we deze ontwikkelingen met grote 

belangstelling. En daarom willen we er onderzoek aan koppelen. 

  

Wat gaan we onderzoeken? 

Voor Samen Opleiden is de aansluiting met de praktijk binnen dit nieuwe curriculum interessant. Worden 

de studenten in het nieuwe curriculum, op de leerpleinen voldoende voorbereid op het werken in de 

praktijk en andersom, komen de praktijkervaringen vervolgens weer voldoende aan bod op de leerpleinen 

en in de andere curriculumonderdelen? Welke pareltjes ontstaan daar en wat betekent dat voor het 

opleiden en begeleiden op de werkplek? 

Deze vragen willen we graag laten beantwoorden door onderzoekers die de praktijk op hun duimpje 

kennen en weet hebben van leren, begeleiden en opleiden op de werkplek. Schoolopleiders dus. 

Lijkt je dit wat? Ben jij de schoolopleider die we zoeken? 

 

Wie zoeken we? 

We zoeken twee enthousiaste schoolopleiders, met minimaal 2 jaar ervaring, die werkzaam zijn op een 

partnerschool of een bestuur waar eerstejaarsstudenten uit de voltijd stage lopen. 

We zoeken schoolopleiders, die nieuwsgierig zijn, die zin hebben om eens dieper in de praktijk van samen 

opleiden te duiken en die graag vanuit een positieve constructieve houding een bijdrage willen leveren. 

We zoeken schoolopleiders die aantoonbaar systematisch, onderzoeksmatig en reflectief kunnen werken 

en denken. Het hebben van een master is een pre, maar geen vereiste. 

 

Wat bieden we? 

We bieden je een interessante onderzoeksopdracht binnen het lectoraat Samen Opleiden & 

Professionaliseren. Je werkzaamheden starten bij voorkeur zo snel mogelijk, maar in ieder geval vanaf 10 

januari 2022 en lopen in ieder geval door tot en met het einde van het schooljaar, voor een dag in de week. 

Het spreekt voor zich dat je voor je inzet betaald wordt. En natuurlijk bieden we je begeleiding bij het 

voorbereiden en uitvoeren van het onderzoek. 

 

Interesse? 

Laat het ons dan weten. Stuur een korte motivatie en je CV naar mic@hsmarnix.nl, t.a.v. Miranda 

Timmermans en o.v.v. Vacature Onderzoeker/Schoolopleider. 

Doe dat voor 1 november aanstaande, en wie weet word je uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 9 

november. Het gesprek voer je in ieder geval met Miranda Timmermans, lector SO&P. 

 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Miranda, via bovenstaand emailadres. 


