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Vrijeschool Pabo zoekt: Docent Kleuterpedagogiek in 

combinatie met mentoraat voltijd opleiding  

(0,8-1,0 fte, schaal 10/11) 
m.i.v. nieuwe studiejaar 
 

Hogeschool Leiden 
Hogeschool Leiden is een multisectoriële 

hogeschool in het hart van de Randstad. 
De hogeschool heeft ongeveer 12.000 studenten 
en 1.250 medewerkers. Het onderwijs wordt 
verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen 
identiteit, die samenhangt met het karakter van 
de opleidingen en de verschillende beroepen en 
werkvelden waarvoor de studenten worden 
opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om 
goed beroepsonderwijs te verzorgen en 
gekwalificeerde professionals op te leiden die 
beschikken over een kritische houding en in staat 

zijn te functioneren in een veranderende 
beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de 
beroepspraktijk maken persoonsvorming, 
socialisatie, internationalisering en het 
ontwikkelen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid deel uit van onze 
opleidingen. Het leren van de student staat 
daarbij altijd centraal.  
 

De opleiding 
De Vrijeschool Pabo maakt onderdeel uit van de 

faculteit Educatie. De Vrijeschool Pabo leidt op 
tot leraar primair onderwijs, met specialisatie 
vrijeschool onderwijs. De opleiding wordt 
gekenmerkt door betrokken studenten en 
docenten die samen een open, lerende 
gemeenschap vormen. Openheid naar zowel de 
bronnen van het vrijeschoolonderwijs als onze 
hedendaagse snel veranderende maatschappij is 
een wezenlijk onderdeel. De opleiding wordt 
aangeboden in diverse varianten, een voltijd 
opleiding en een flexibele deeltijd opleiding. 
 

De functie  
Voor de Vrijeschool Pabo zoeken we een 
kleuterpedagoog. Een docent die thuis is in de 
leeftijdsfase van het jonge kind, die de essenties 
goed kan overbrengen aan de studenten. Ook 
heb je kennis en vaardigheden van de 
achtergronden en bedoeling van dit vak in het 
vrijeschoolonderwijs.  
Je wordt deel van het voltijd team, daar dragen 
we de gezamenlijke verantwoording voor de 
voltijdopleiding. Een aspect daarvan is het 

mentoraat van een bepaald jaar. 

 
Functie-eisen en competenties 
• Je bent bekend met het vrijeschoolonderwijs 

en de achterliggende visie.  
• Je bent bereid tot nascholing, ingroeien in de 

Vrijeschool Pabo en beschikt over een 
masteropleiding of bent bereid deze te gaan 
volgen.  

• Je beschikt over uitstekende communicatieve 
vaardigheden en weet de studenten te 
motiveren.  

• Je stelt je open en onderzoekend op.  
• Je bent in ieder geval beschikbaar op 

maandagen tot 20.00 uur en op de 
donderdag 

Flexibiliteit met betrekking tot beschikbaarheid 
en inzetbaarheid wordt gewenst.  
 

Arbeidsvoorwaarden 
De cao-hbo is van toepassing. Het betreft een 
functie bij de Hogeschool Leiden als Docent B/C. 
De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd 
voor de duur van een jaar. Het salaris is 
minimaal € 2.845,48 en maximaal  
€ 4.307,66 (schaal 10) en minimaal € 3.658,64 
en maximaal € 5.026,85 (schaal 11) bruto per 
maand op basis van een volledig dienstverband 
(36 uur). Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden 
binnen de hogeschool en er is ruimte voor 
professionalisering. Verder kent de cao-hbo een 
eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast is er 

een gunstige pensioenregeling via het ABP. De 
hogeschool is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer, aangezien station Leiden op loopafstand 
ligt. De aanstellingen gaan in per 1 augustus 
2021. 
  



 

HRM vacature 62/2021/Edu    In- en externe werving d.d. 21 april 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie en sollicitatie 
Informatie over de functie kan worden 
ingewonnen bij Aline Dekker 
(dekker.al@hsleiden.nl). 
 
Je kunt je sollicitatie, inclusief curriculum vitae, 
uiterlijk 12 mei 2021 mailen naar: werving-
selectie@hsleiden.nl.   
 
Vermeld in de titel van je mail: ‘vacaturenummer 

62/2021/Edu, je achternaam en voorletter(s)’.  
 
De eerste gespreksronde vindt plaats in week 19 
en de tweede gespreksronde in week 20. 

 
De interne en externe sollicitatieprocedure lopen 

tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten 

interne kandidaten de voorkeur. 

 

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend 
voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden 

vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de 

procedure. Meer informatie over de verwerking van 

persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u 

vinden op de website https://www.hsleiden.nl/over-

hl/organisatie/rechtsbescherming-en-

reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld. 
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