Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool met een uitgesproken karakter. We hechten grote waarde aan
kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Daar voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor. Wij zijn
betrokken op elkaar als collega’s en studenten. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste
klimaat ontstaat voor ontwikkeling, voor zowel onze studenten als voor de vakgebieden waarin wij actief zijn.
De Educatieve Academie bestaat uit de opleiding pabo en het lectoraat Goede Onderwijspraktijken en
participeert in diverse masters en AD-opleidingen. Ook verzorgt de Educatieve Academie cursussen, coaching
en begeleiding. Wij leiden onze studenten op middels Werkplekleren binnen het samenwerkingsverband
Scope. Voor de tweede keer op rij mogen wij ons dit jaar Topopleiding noemen.
Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs werken we bij de Educatieve Academie op verschillende manieren aan het
ondersteunen van onze studenten bij het inlopen van studie- en stageachterstanden, die opgelopen zijn in de
corona-tijd. Voor het begeleiden, coachen en beoordelen van studenten in de praktijk van hun stageschool zijn
wij voor de komende twee jaar op zoek naar:

PRAKTIJKCOACH 0,4 – 0,5 FTE (in totaal 1,5 FTE)
STUDIECOACH 0,1 FTE
EA-OPLEIDER (ASSESSOR) - FTE in overleg (totaal 1280 uur)
Bovenstaande vacatures zijn bij voorkeur met elkaar te combineren
Word je enthousiast van het coachen van studenten in hun leerproces en wil je hen graag helpen het beste uit
zichzelf te halen? Dan willen we heel graag met je in contact komen.
Wat ga je doen?
Als praktijkcoach ben je verantwoordelijk voor de (extra) begeleiding van studenten die door corona een
achterstand hebben opgelopen in hun stage. Je doet lesbezoeken in de praktijk van de stagescholen, voert
feedbackgesprekken, bepaalt samen met studenten ontwikkeldoelen en begeleidt ze in het bereiken van die
doelen. Dat doe je in afstemming met de werkplekcoach van de student. Waar mogelijk ben je ook inzetbaar
voor het verzorgen van lessen en coachen van studenten in de lijn Persoonlijke Professionele Ontwikkeling.
Als studiecoach ondersteun je studenten in het creëren van overzicht en ontwikkelen van studievaardigheden. Je

bent een stimulerende aanwezige en faciliteert een prettige studieplek waarin studenten, zowel individueel als
gemeenschappelijk, tot leren en studeren komen. Je zoekt zelfstandig en in afstemming met diverse partijen en
binnen de kaders van de opleiding je weg om met studenten een slag te slaan met hun studieachterstanden. Je
toont je betrokken op de persoon van de student en draagt daardoor bij aan hun welbevinden, studiegeluk en
studiesucces.
Als EA-opleider neem je assessments af in de praktijk van de stagescholen. Je doet, samen met de
schoolopleider, een lesbezoek en voert een reflectiegesprek met de student. Je komt met de werkplekcoach tot
een beoordeling van de toets ‘Werkplekleren’ waarbij de bekwaamheidseisen de maat zijn. Je bent objectief en
communicatief en werkt als vertegenwoordiger van de opleiding constructief samen met diverse begeleiders
rondom en met de student. De assessments vinden met name plaats in de maanden december/januari en
mei/juni.
Wat verwachten wij van jou?
Je kunt gemakkelijk contact maken met (jong) volwassenen en hebt affiniteit en ervaring met het begeleiden van deze
doelgroep. Je hebt een reflecterende en onderzoekende houding en bent van nature nieuwsgierig naar wat studenten
drijft. We werken vanuit de principes van krachtgericht coachen en verwachten van je dat je daarmee bekend bent.

Verder heb je

-

een relevante afgeronde opleiding op hbo-niveau (een relevante master is een pré);
kennis van de geldende bekwaamheidseisen en de aspecten van Persoonlijk Meesterschap of je bent
in staat je die snel eigen te maken;
een auto om de stageplekken van studenten te bereiken (voor de praktijkcoach en EA-opleider).

Identiteit
Je kiest heel bewust voor de identiteit van de hogeschool zoals die is samengevat in het
identiteitsdocument, en bent actief lid van een geloofsgemeenschap die de Bijbel erkent als het
betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.
Wat bieden we jou?
Je gaat werken in een enthousiast en gedreven team dat volop in beweging is. Je krijgt bij ons een dankbare en
uitdagende klus waarin je je liefde voor het onderwijs en voor onze studenten volop kwijt kunt. Je krijgt veel
vrijheid en vertrouwen om zelf je afspraken te plannen en daardoor creëer je je eigen flexibiliteit.
Het gaat om een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de mogelijkheid die te verlengen tot het
eind van studiejaar 2022-2023. De werkzaamheden zijn ondergebracht in de functie van docent en inschaling
vindt plaats conform de cao-hbo, schaal 10 (minimaal € 2.845,- en maximaal € 4.307,-).
Mits er instemming is van je werkgever kan je ook bij ons komen werken via een detacheringsovereenkomst,
waardoor je huidige arbeidsvoorwaarden van kracht blijven.
Verdere informatie
Voor meer informatie kan je mailen of bellen met Wilke van der Molen, MT-lid Educatieve Academie,
w.vandermolen@viaa.nl, 06-55193568.
Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelsadministratie@viaa.nl, afdeling P&O, onder vermelding van
‘sollicitatie praktijkcoach en/of studiecoach’ in de onderwerpregel.
Een brief met CV willen we graag uiterlijk op 13 oktober in ons bezit hebben.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur.

