
 

HRM vacature 164/2021/EDU   Interne- en externe werving d.d. 3 december 2021 

 

 

In samenwerking met besturen van vrijescholen zoeken wij voor de 
faculteit Educatie een 
 

Lector 
voor het lectoraat ‘Waarde en Waarden van Vrijeschoolonderwijs’ 
 

0,8 fte 
 
Hogeschool Leiden 
Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool 
met ruim 13000 studenten en ongeveer 1450 
medewerkers. We zijn betrokken bij actuele 
professionele en maatschappelijke vraagstukken. 
 
Faculteit Educatie en Kenniscentrum POP 
De faculteit Educatie bestaat uit zeven (bachelor) 
lerarenopleidingen, met ongeveer 2200 studenten, 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden, gericht op 
‘leven lang ontwikkelen’ en drie lectoraten, verbonden 
in het kenniscentrum. Het Kenniscentrum 
Professionaliseren door Onderwijspedagogisch 

Praktijkonderzoek (POP) herbergt de lectoraten 
Waarde en waarden van Vrijeschoolonderwijs, Natuur 
& Ontwikkeling Kind en Muziek in Onderwijs. Binnen 
het kenniscentrum wordt samenwerking ontwikkeld 
tussen de lectoraten en de andere onderdelen van de 
faculteit. 
 
Samenwerking met vrijescholen 
Sinds 2013 zijn de opleidingen docent dans/euritmie, 
docent muziek en vrijeschool pabo onderdeel van de 
faculteit. In datzelfde jaar is in samenwerking met 
vrijeschoolbesturen en met BVS-schooladvies een 
lectoraat opgericht dat in acht jaar een grote bijdrage 
heeft geleverd aan het benoembaar maken van 
waarden van en in (vrijeschool)onderwijs en het in 
lijn brengen van het handelen in scholen en 
opleidingen met deze onderwijsintenties. Ook in de 
komende jaren willen we deze samenwerking 
voortzetten.  
 
Een nieuwe lector, een nieuwe vraag 
Vrijeschoolonderwijs is subjectiverend onderwijs. Dit 

uitgangspunt geeft richting aan onderzoeksvragen, 

zowel inhoudelijk als procesmatig. De vraag aan de 

lector is om op deze basis bij te dragen aan verdere 

doordenking, fundering en ontwikkeling van 

(vrijeschool)onderwijs. We vragen de nieuwe lector 

om voort te bouwen aan kennis en kunde binnen het 

lectoraat en daarbij nadrukkelijk de verbinding te 

zoeken, te initiëren en vorm te geven met werkveld 

en opleidingen ter versterking van de kwaliteit van 

het (toekomstig) onderwijs. 

 
Als lector breng je mee: 
 
- ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van 

onderwijspedagogisch (praktijk)onderzoek; 
- leiderschapservaring; 
- aantoonbare affiniteit met en kennis van het 

vrijeschoolonderwijs en de antroposofische 
uitgangspunten van de vrijeschoolpedagogie;  

- ervaring met het verwerven van financiering voor 
onderzoek; 

- een afgerond promotieonderzoek, bij voorkeur in 
de onderwijs/pedagogische sector; 

- goede netwerk- en gespreksvaardigheden; 
- motivatie om gezamenlijk het Kenniscentrum 

POP verder te ontwikkelen. 

 
Sollicitatieprocedure  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jarla 
Geerts, programmamanager Kenniscentrum POP, tel.nr. 
06 4813 3747 of e-mail aan geerts.j@hsleiden.nl. 
 
Graag ontvangen we je brief voor 9 januari 2022, op het 
volgende adres; werving-selectie@hsleiden.nl onder 
vermelding van 164/2021/EDU. Er zijn twee 
sollicitatierondes, de eerste in week 4.  
De gesprekken worden gevoerd met een panel vanuit 
het werkveld en vanuit de hogeschool. 
 
We gaan uit van aanstelling van de nieuwe lector 
uiterlijk per 1 augustus 2022, zo mogelijk eerder. 
Voor de functie lector werkt de hogeschool met 
aanstellingen in schaal 14-15 volgens cao-hbo (min 
5345,-, max €7.485 / 1,0 fte bruto per maand en 
bijbehorende gunsitige secondaire voorwaarden). 
 

 

 

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. 

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