Iselinge Hogeschool leidt met hart en ziel leerkrachten basisonderwijs op. Wij zijn een ambitieuze en
ietwat eigenwijze hogeschool. Onze missie is 'Eigen Wijs Samen Werken'. Hoewel bescheiden van
omvang behoren we tot beste pabo’s van Nederland. Met onze wortels in Oost-Gelderland spelen wij
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het basisonderwijs in de regio. Als monosectorale
hogeschool bieden wij voltijd, deeltijd (verkort) en academische pabo aan met veel aandacht voor
crossmedia en thinking skills. Bij Iselinge Hogeschool kennen we elkaar, en delen we de passie voor
onderwijs.
Iselinge Hogeschool zoekt met spoed een

Opleidingsdocent kunsteducatie met
specialisatie muziek (0,1 fte)
Functiegegevens
Taken & verantwoordelijkheden

•

•
•

•

Je verzorgt werkgroepen en trainingen op
het gebied van muziekonderwijs en
kunstsamenhang, waarbij de nadruk ligt
op de verbinding tussen theorie en
beroepspraktijk en de samenhang met de
andere onderdelen van het
opleidingscurriculum.
Je begeleidt en beoordeelt studenten bij
opdrachten en presentaties.
Je levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van studieonderdelen,
rekening houdend met andere disciplines
binnen het opleidingscurriculum.
Je participeert in de expertgroep Kunst,
die verantwoordelijk is voor
kunsteducatie.

Kennis en vaardigheden

•

•

•
•

Je hebt een afgeronde masteropleiding op
het gebied van muziek(onderwijs) of bent
bezig met een masteropleiding.
Je kunt over de grenzen van je vak kijken
en participeren in
kunstsamenhangprojecten.
Je hebt kennis van het primair onderwijs.
Je kunt samenwerken met collega’s van
andere disciplines.

Profiel

•

Je kunt onder zeer diverse
omstandigheden en volgens geldende
kwaliteitsnormen plannen, organiseren,
samenwerken en uitvoeren van (eigen)
werkzaamheden.

•
•

•

•

Je kunt luisteren en zowel schriftelijk als
mondeling communiceren en presenteren.
Je bent bereid je te ontwikkelen in de
kerncompetenties van Iselinge
Hogeschool, te weten ondernemerschap,
klantgerichtheid en leervermogen.
Je bent flexibel, sensitief en
resultaatgericht en in staat jezelf verder
te ontwikkelen.
Je bent bereid om zowel in de voltijd- als
in de deeltijdopleiding actief te zijn: dat
wil zeggen zowel overdag als ’s avonds.

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende functie: Iselinge
Hogeschool heeft een vooraanstaande positie en
we doen er alles aan om nog beter te presteren.
Je treft een team van gedreven professionals en
een goed samenwerkingsnetwerk met de scholen
in de regio.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao hbo.
De functie is gewaardeerd volgens schaal 10.
Je krijgt een aanstelling voor bepaalde tijd voor
de periode van 11 maanden. Bij gebleken
geschiktheid is verlenging met een jaar
mogelijk.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Els Keusters,
teamcoördinator, telefoon 088 0931101

Sollicitatie
Belangstelling voor de functie kun je tot en met
woensdag 5 juli 2016 kenbaar maken door een
mail aan els.keusters@iselinge.nl.

