IVLOS

Het IVLOS (Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en
Studievaardigheden) en het departement Informatica (Universiteit Utrecht, Faculteit
Bètawetenschappen) zoeken voor de lerarenopleidingen per zo spoedig mogelijk een:
Universitair docent / lerarenopleider vakdidactiek informatica (0,8 - 1,0 fte)
Functie-inhoud
U zult werkzaam zijn binnen de VO-lerarenopleidingen van het IVLOS en het departement
Informatica. U bent verantwoordelijk voor het vakdidactisch onderwijs in de Informatica en de relatie
hiervan met het overige onderwijs en onderzoek in de Informatica aan de universiteit. Samen met
andere docenten verzorgt u algemeen didactisch onderwijs in verschillende fasen (bachelor, master)
en varianten (stage, baan, zij-instroom) van de lerarenopleidingen. Hierbij zult u samenwerken met
collega’s uit het bètacluster en het departement Informatica.
In het Utrechtse onderwijs aan aankomende docenten leert de student de verantwoordelijkheid voor
de eigen ontwikkeling te nemen en is een belangrijk aandachtspunt het verbinden van
wetenschappelijke theorie met de praktijk van het leraarschap.
Van u wordt verwacht dat u:
•

•
•

VO-docenten in opleiding onderwijst en begeleidt bij de voorbereiding op het docentschap, voor
hen instituutsbijeenkomsten verzorgt en hen begeleidt tijdens hun stages in het voortgezet
onderwijs.
onderwijs geeft in vakdidactiek, door het verzorgen van colleges en studenten begeleidt tijdens
hun stages in het voortgezet onderwijs.
een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het schoolvak informatica in het Voortgezet
Onderwijs en aan vakdidactisch onderzoek in het departement.

Functie-eisen
U beschikt over een eerstegraads bevoegdheid Informatica en over leservaring in het voortgezet
onderwijs. U hebt affiniteit met zowel pedagogische en algemeen onderwijskundige kanten van het
lesgeven op school als met aspecten die in het bijzonder het schoolvak betreffen. U hebt aantoonbare
kennis van en ervaring met vakdidactiek Informatica. Verder bent u bekend met resultaten van
onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek en u bent in staat deze resultaten te vertalen naar uw
onderwijs. U bent gemotiveerd om zelf onderzoek te doen en te publiceren op vakdidactisch gebied.
Een promotie strekt tot aanbeveling.
U hebt affiniteit met het opleiden van leraren. U bent initiatiefrijk, vernieuwingsgezind en vindt het
aantrekkelijk om in een snel veranderende omgeving te werken. U bent een inspirerende docent en
collega.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een dienstverband voor bepaalde tijd van 4 jaar. Een detachering vanuit uw huidige
werkkring behoort eveneens tot de mogelijkheden.
De Universiteit Utrecht biedt goede faciliteiten op het gebied van verdere professionalisering. Het
betreft een functie die in hoge mate mede door uzelf worden ingevuld. U gaat werken met
enthousiaste collega's, bij een instelling waar professionaliteit hoog in het vaandel staat.
Salariëring vanaf schaal 10 (CAO Nederlandse Universiteiten) is afhankelijk van kennis en ervaring. U
wordt in de gelegenheid gesteld de Basis Kwalificatie Onderwijs van de Universiteit Utrecht te
behalen.

IVLOS

Verder kunt u rekenen op prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen
Voor meer informatie over het departement informatica, de masteropleiding Science Education and
Communication en het IVLOS kunt u kijken op onze internetsites: http://www.cs.uu.nl,
http://www.fisme.uu.nl en http://www.ivlos.uu.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met een van de
volgende personen: drs. Joke Daemen, coördinator bètacluster IVLOS, telefoon (030) 253
3876//1179, of prof. dr. Johan Jeuring, onderwijsdirecteur departement informatica, telefoon
(030)253 4115.
Uw reactie dient uiterlijk 23 april 2010 binnen te zijn. De gesprekken vinden plaats op 28 april 2010.

