Gezocht: freelance docenten ICT en Bedrijfskunde
Over NOVI
NOVI Hogeschool is al meer dan 50 jaar een begrip in de IT-sector en heeft succesvolle
(hbo-)opleidingen in deeltijd op gebied van ICT en Bedrijfskunde, beide uitgeroepen tot ‘topopleiding’ door het
Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.). Voor de studiejaren 2015-2016 en 2016-2017 is NOVI door
ditzelfde C.H.O.I. zelfs uitgeroepen tot beste deeltijdopleider van Nederland.
Binnen NOVI wordt veel aandacht geschonken aan innovatie, vernieuwing en het leveren van high-end
opleidingsproducten. De komende jaren wil NOVI haar merk verder uitbouwen en inzetten op groei. NOVI is
door het ministerie van onderwijs toegelaten tot de experimenten Flexibilisering en Vraagfinanciering. Dit
betekent dat NOVI meerdere leerwegen ontwikkelt, waaronder klassikaal, online en werkend leren, gekoppeld
aan een vernieuwd curriculum. De student krijgt hierbij zelf de regie om zijn/ haar opleidingstraject vorm te
geven, o.a. door het combineren van verschillende leerwegen, maar ook door werkervaring in te zetten voor
een verkorting van het hbo-traject.
De uitdaging
Voor de hbo-opleiding ICT, die een bedrijfskundige insteek heeft, zoeken wij gedreven docenten met
inhoudelijke kennis en praktijkervaring. Als docent geef je les aan deeltijdstudenten, die soms al jaren
werkervaring hebben in de ICT, óf juist net uit de schoolbanken komen en toewerken naar een eerste
werkomgeving. Als docent kun je, in overleg, ingezet worden op verschillende onderdelen van het programma.
Denk hierbij aan leerlijnen in relatie tot IT infrastructuur, IT-beheer, sourcing, Servicemanagement, security,
data science en ICT Management.
Je wordt onderdeel van een team van docenten met vergelijkbare achtergrond en interesse om studenten te
boeien en te begeleiden bij hun studie. Je geeft les met als doel het voortdurend verbinden van theorie en
praktijk. In een klassikale omgeving activeer je de student om samen met andere studenten kennis en inzicht te
vergaren en praktijkervaring om te doen. Indien gewenst, kun je ook ingezet worden als e-docent voor
studenten die online studeren op hun eigen tempo.
NOVI zoekt de docenten voor haar eigen locaties, Utrecht en Maastricht, en voor locaties door het hele land
voor incompany-trajecten bij haar klanten.
Wat vragen wij?
 Enkele jaren praktijkervaring;
 Een masterdiploma of bereidheid deze te halen is een pré;
 Ervaring met het overdragen van kennis;
 Flexibiliteit, bereidheid tot het loslaten van de gebaande paden binnen het klassikale onderwijs;
 Proactief en communicatief vaardig;
 Enthousiast en gedreven.
Wat bieden wij?
 Inzet op freelance basis, je komt niet bij NOVI in dienst;
 Vooraf duidelijke afspraken m.b.t. uurtarief en andere (financiële) compensatie;
 Je wordt alleen ingezet als het jou uitkomt, zodat het goed te combineren is met andere
werkzaamheden;
 De mogelijkheid tot het volgen van een BDB- en BKE-training;
 Samenwerking met een gemotiveerd en betrokken team;
 Ten minste 3 keer per jaar een docentenbijeenkomst.
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