Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
De CHE leidt jaarlijks ruim 4.700 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak.
Ruim 550 medewerkers dragen hier met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat, want de CHE is al
jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland. De CHE biedt voltijd en deeltijd
hbo-opleidingen, masters, associate degrees, post-hbo’s, cursussen en trainingen. De verschillende
lectoraten vervullen een belangrijke, dragende rol voor het onderwijs.
De CHE wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn waar de medewerkers zich thuis voelen, zich
kunnen ontwikkelen en van elkaar leren. Wij verwachten van medewerkers dat zij bewust kiezen voor
integratie van christelijke levensovertuiging in het professioneel handelen.

De opleiding Educatie verzorgt de Bachelor Leraar Basisonderwijs in voltijd, deeltijd en zij-instroom en
de Praktijkpabo en daarnaast de Masters Educational Leaderschip, Leren en Innoveren en Passend
Meesterschap.
In onze bruisende hogeschool werk je samen met bevlogen collega’s aan het ontwikkelen van studenten
tot startbekwame leraren basisonderwijs. Dat is hard werken, maar geeft ook echt voldoening.
Op dit moment zijn we op zoek naar een:

Opleidingsdocent Nederlands

die affiniteit heeft met ICT, coaching en/of begeleiding
Betrekkingsomvang: 0,5 fte (20 uur per week)
Startdatum: in overleg
Functie en werkzaamheden
Als opleidingsdocent werk je samen met collega’s aan het uitvoeren van onderwijstaken binnen het
voltijd- en deeltijdonderwijs: je verzorgt hoor- en werkcolleges voornamelijk op het gebied van
Nederlandse taal in de praktijk van het basisonderwijs. Je ontwikkelt toetsen en beoordeelt de resultaten
van studenten. Daarnaast ben je in de rol van studieloopbaanbegeleider actief in het coachen en
begeleiden van studenten bij hun studievoortgang. Afhankelijk van ervaring en interesse kunnen ook
andere taken bij je worden neergelegd.

Profiel medewerker:
Wij zoeken een kandidaat die:
• bij voorkeur in het bezit is van of studerend voor een universitaire master Nederlands of
Taalwetenschappen;
• recente ervaring heeft in en met het primair onderwijs;
• affiniteit heeft met coaching en/of begeleiding;
• expertise heeft op het gebied van ICT/computervaardigheden;
• een stevige persoonlijkheid is die moeiteloos verbinding weet te maken met studenten, collega’s en
partners in het werkveld;
• met enthousiasme in een team kan samenwerken;
• goed kan omgaan met pieken in werkdruk.
Als je je hierin herkent, dan komen we graag met jou in contact.
Identiteit en Professionaliteit
De CHE is een christelijke hogeschool, iets waar we trots op zijn. De organisatie gaat met de tijd mee, maar
de basis blijft - ook na ruim 60 jaar - hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord. We geloven dat God op een
liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving betrokken is en dat er door Jezus Christus verzoening
en hoop is voor de wereld. Dat is iets waar elke medewerker van de CHE aan bij mag dragen door samen
betrokken professionals op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen en vanuit hun overtuiging
het verschil maken. Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van de organisatie. Levende
voorbeelden voor studenten en collega’s, ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond. Van
medewerkers wordt verwacht dat ze op een positieve manier handen en voeten geven aan de identiteit
van de school.
Arbeidsvoorwaarden
De Christelijke Hogeschool Ede is een organisatie in ontwikkeling die met haar onderwijs landelijk
structureel hoog scoort. De betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie is groot. Bij deze
functie hoort een salaris conform de Cao-hbo, schaal 10 of 11, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Daarnaast bieden wij gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie en sollicitatie
Nadere inhoudelijke informatie voor deze functie kun je inwinnen via mevrouw H.A. (Heidy) Verhoef,
coördinator. Zij is telefonisch te bereiken op 0318-696300 of per e-mail haverhoef@che.nl . Vragen over
de procedure kun je inwinnen bij mevrouw W.A. (Miranda) Henken, HR-adviseur, per e-mail
wahenken@che.nl of telefonisch (0318-696300).
Sollicitaties kunnen tot en met dinsdag 15 september 2020 gericht worden aan: Christelijke Hogeschool
Ede, t.a.v. mevr. A. Meijer, Afdeling HRM: werken@che.nl, onder vermelding van: Vacature
Opleidingsdocent Nederlands. De gesprekken worden gepland op maandag 28 september 2020.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Bij gelijke geschiktheid verdienen interne kandidaten de voorkeur.

