
 
 

 

 

   

   
 

 

GEZOCHT 
 

NIEUWSGIERIGE ONDERZOEKENDE BOC en/of SCHOOLOPLEIDER 
Een halve dag per week (0,1 fte) 

 

Zin in een uitdaging? 

In schooljaar 2021-2022 is binnen POO (Partners in Opleiding en Ontwikkeling) de rol van instituutsopleider 

toegevoegd om de verbinding tussen de opleiding en de praktijk te versterken. Vanuit het lectoraat Samen Opleiden & 

Professionaliseren is er een professionaliseringstraject ontwikkeld dat instituutsopleiders ondersteunt bij het invulling 

geven aan deze taak. Een deel van de instituutsopleiders neemt deel aan het traject en zij worden uitgenodigd om in 

co-creatie met het werkveld (kleine) interventies uit te proberen. De (kleine) interventies worden verzameld en de 

professionalisering van opleiders zal worden geëvalueerd. We willen ook graag het perspectief van het werkveld 

betrekken, wellicht een uitdaging voor jou? 

  

Wat gaan we onderzoeken? 

In drie professionaliseringsbijeenkomsten oefenen instituutsopleiders aan de hand van praatplaten uit de lectorale 

rede van Miranda Timmermans (bv. over het verbinden van theorie en praktijk) een waarderende dialoog. Deze 

dialoog voeren deze instituutsopleiders vervolgens met schoolopleiders, mentoren en eventueel studenten om van 

daaruit (kleine) interventies uit te proberen. We onderzoeken de ervaringen van de instituutsopleiders, maar wat zijn 

de ervaringen van de schoolopleiders, mentoren en/of studenten? Welke effecten heeft de (kleine) interventie op ze 

gehad? In hoeverre is daadwerkelijk meer verbinding tussen de opleiding en de praktijk ontstaan? Deze vragen willen 

we graag laten beantwoorden door een onderzoeker die de praktijk goed kent en weet heeft van leren, begeleiden en 

opleiden op de werkplek. De onderzoeker krijgt taken als inlezen in het onderwerp, deelname aan de 

professionaliseringsbijeenkomsten, opzetten/ uitvoeren/ analyseren van interviews, etc. Ben jij de BOC en/of 

schoolopleider die in afstemming met een onderzoeker uit het lectoraat zelfstandig dergelijke taken uit kan voeren?  

 

Wie zoeken we? 

We zoeken een enthousiaste BOC en/of schoolopleider met minimaal twee jaar ervaring, die werkzaam is op een 

partnerschool of een bestuur binnen POO. We zoeken een collega die nieuwsgierig is, die zin heeft om eens dieper in 

de praktijk van samen opleiden te duiken en die graag vanuit een positieve constructieve houding een bijdrage wil 

leveren. Deze persoon kan aantoonbaar systematisch, onderzoeksmatig en ook reflectief werken en denken. Het 

hebben van een master is een pre, maar geen vereiste. Zijn wij op zoek naar jou? 

 

Wat bieden we? 

We bieden een onderzoeksopdracht binnen het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren. Waarvoor je 

natuurlijk betaald wordt. Gezien de looptijd van deze opdracht gaat de voorkeur uit naar een aanstelling op basis van 

detachering. In overleg is een dienstverband op projectbasis mogelijk; de functie wordt dan ingeschaald in schaal 10, 

cao-hbo. Je start bij voorkeur zo snel mogelijk, maar in ieder geval ben je vanaf 1 februari 2023 beschikbaar. De 

opdracht loopt in ieder geval door tot en met december 2023, voor een halve dag in de week. Natuurlijk bieden we 

begeleiding bij het voorbereiden en uitvoeren van het onderzoek, bij Samen Opleiden hoort ook samen onderzoeken. 

 

Interesse? 

Stuur een korte motivatie en je CV naar lectoraatsamenopleiden@hsmarnix.nl, t.a.v. Miranda Timmermans en o.v.v. 

Vacature Onderzoeker/Schoolopleider. Doe dat uiterlijk maandag 9 januari 2023, en wie weet word je uitgenodigd 

voor een gesprek. Het gesprek voer je met in ieder geval met Miranda Timmermans (lector SO&P) en Gerbert Sipman 

(senior onderzoeker SO&P). Heb je nog vragen, neem dan contact op met Miranda/Gerbert via bovenstaand 

emailadres. 


