Vacature Docent Bedrijfskundige Informatica
Even voorstellen
Leuk dat je onze vacature opent! Wij zijn NOVI Hogeschool, de hogeschool voor ICT. We
zijn al 60 jaar dé hogeschool voor iedereen die zich (verder) wil ontwikkelen in de ICT.
Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. We werken elke dag hard om
relevant en up-to-date onderwijs te leveren. Daar waar het formele onderwijs al
decennia hetzelfde lijkt en de ontwikkelingen maar mondjesmaat het curriculum
bereiken, is dat bij NOVI compleet anders. Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs
een eigen signatuur heeft. We experimenteren veel met nieuwe onderwijsconcepten en
interactieve manieren waarop we studenten in de klas en online effectief nieuwe
vaardigheden kunnen aanleren.
Over de functie
Wij zijn hard op zoek naar een docent bedrijfskundige informatica die past bij onze
dynamiek en mee wil bouwen aan onze organisatie. Als docent bedrijfskundige
informatica bied je vakinhoudelijke ondersteuning aan onze deeltijd- en bootcamp
studenten. Waar deeltijdstudenten vaak al veel werkervaring hebben binnen de IT,
komen onze bootcamp studenten net kijken binnen de IT.
Persoonlijk onderwijs staat bij ons centraal. De taak is aan jou om studenten te
activeren en motiveren kennis en inzicht te vergaren en toe te passen in de praktijk. Als
NOVI-docent bied je niet alleen vakinhoudelijke ondersteuning aan studenten die
klassikaal en/of online onderwijs volgen, je werkt ook mee aan de (door)ontwikkeling
van online lesmateriaal en de toetsing binnen jouw kennisgebied. Je denkt mee over de
vormgeving en vernieuwing van onze curricula, de aansluiting bij de praktijk en werkt
mee aan continue onderwijsvernieuwingen. Ook treed je op als sparringpartner bij de
opzet van maatwerktrajecten.
Wat als ik nog maar weinig ervaring heb als docent?
Dat is niet erg. Sterker nog, de meeste docenten van NOVI hebben enkel een carrière als
IT-professional. En als je daar gepassioneerd over kan vertellen en je kennis op een
goede manier kunt overdragen, dan komen wij graag met je in gesprek. Wij helpen je
vervolgens bij je verdere didactische ontwikkeling.

Wij zoeken naar
Iemand...
− voor 32 – 40 uur per week;
− met ruime kennis en praktijkervaring in het vakgebied Bedrijfskundige
Informatica;
− een afgeronde bachelor- of masteropleiding in het betreffende vakgebied;
− met een voltooide training Basis Didactische Bekwaamheid, dan wel de
bereidheid deze bij NOVI te volgen;
− het vermogen om studenten te motiveren, inspireren en laten reflecteren op het
eigen leren en functioneren;
− die flexibel inzetbaar is qua werktijd en locatie;
− die bereid is af en toe in de avonduren te werken;
− die ervaring heeft met het overdragen van kennis;
− die proactief en communicatief vaardig is.

In ruil voor
− een salaris met indicatie € 3.500 - € 4.500 (40u) afhankelijk van je vooropleiding
en werkervaring;
− flexibele werktijden en -locaties, waarbij inzet op klassikale planningen altijd in
overleg gebeurt;
− gerichte professionele ondersteuning door onze docentcoach;
− de mogelijkheid tot het volgen van een BDB- en BKE-training;
− 3 docentenbijeenkomsten per jaar.

Heb je interesse? Stuur dan je cv met motivatie naar Elin Hondebrink,
e.hondebrink@novi.nl of bel haar op tel.nr. 0682317559.

