
C-LiON Hoger Onderwijs zoekt een energieke 

en professionele 

Opleidingsdocent   
voor Masteropleidingen  

 

C-LiON Hoger Onderwijs 
verzorgt masteropleidingen 
voor onderwijsprofessionals 
 
Wij doen dat vanuit een uniek 
opleidingsconcept, dat we 
Creation Based Learning 
hebben genoemd. Het is een 
manier van opleiden die vooral 
gekenmerkt wordt door het 
leren in de driehoek praktijk – 
wetenschap – persoonlijke 
ontwikkeling. 
In onze programma’s staat niet 
de leerstof centraal, noch de 
docent met zijn kennis en 
ervaring, maar de 
leerbehoeften van de student.  
Voor meer informatie over de 
opleidingen, zie 
https://www.c-lion.nl/ho. 
 
Wij doen er alles aan om voor 
onze medewerkers een 
omgeving te creëren die 
gekenmerkt wordt door 
samenwerking, resultaat-
gerichtheid en inspiratie.  
Wij bieden een uitdagende 
professionele omgeving, 
boeiend werk en markt-
conforme contract-
voorwaarden.  
 
Nadere informatie is 
verkrijgbaar bij de directeur: 
Peter Peene p.peene@c-
lion.nl.  
Uw sollicitatie kunt u tot 31 
mei 2020 richten aan de 
programma-assistente 
masteropleidingen: Marleen 
Adams 
m.adams@c-lion.nl. 

Vacature 2020-2 (0,2 tot 0,5 fte – in overleg)  
Docent binnen de opleiding Master Innovation & Leadership in Education, 
met expertise op schoolleiderschap in relatie tot de professionaliteit van 
leraren. 
 
Profiel  
U heeft uw didactische (onderwijskundige) vaardigheden voor training aan 
volwassenen bewezen. Daarnaast dienen de volgende competenties sterk bij 
u ontwikkeld te zijn:  

• U bent in staat om aanwezige kennisstructuren en 
praktijkervaringen van de student startpunt te laten zijn voor het 
leerproces. 

• U bent in staat om de situationele context van de student en diens 
school of bestuur uitgangspunt te laten zijn voor het ontwerpen van 
nieuwe leerervaringen. 

• U kunt theoretische kennis, de onderwijspraktijk en de persoonlijke 
ontwikkeling van studenten met elkaar verbinden. 

• U bent in staat het actief leren door studenten te bevorderen door 
inzet van specifieke activerende onderwijsvormen: 
trainingen/oefeningen, casuïstiek en gebruik van multimedia in 
zowel online als fysieke opleidingsomgevingen. 

• U bent in staat de hogere cognitieve niveaus van leren te 
bevorderen zoals analyseren, evalueren en creëren. 

• U kunt als docent de rollen van leerfacilitator, coach en vakspecialist 
vervullen. 

  
Verder verwachten wij:  

• U heeft een relevante, afgeronde opleiding op (w.o.-)masterniveau. 

• U heeft actuele kennis van ontwikkelingen in het onderwijs in het 
basis-, speciaal en/of voortgezet onderwijs.  

• U heeft een stevige theoretische kennisbasis op het terrein van 
leiderschap en professionaliteit van leraren. 

• U heeft aantoonbare werkervaring binnen het onderwijs. 

• U heeft ervaring met het opleiden van (groepen) professionals die 
werken en leren combineren. 

• U heeft uitstekende communicatieve en overdrachtsvaardigheden. 

• U bent in staat om tijdens de lesdagen in te spelen op de 
(kennis)behoefte van de student  

• U bent bereid te werken in het werkgebied van C-LiON (Nederland), 
volgens de opleidingsvisie en de kwaliteitsprocedures van C-LiON.   
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