SLO heeft behoefte aan extra onderzoekscapaciteit in de functie van leerplan
ontwikkelaar en zoekt op korte termijn een Junior onderwijskundig onderzoeker.
De functie met een omvang van 0,8 fte is in eerste instantie voor de duur van één jaar
met de mogelijkheid tot een verlenging.

Junior onderwijskundig onderzoeker (0,8 fte)
Het beoogde takenpakket omvat:
•e
 en ondersteunende onderzoekrol in diverse monitor- en evaluatieprojecten, met name
het meedenken bij instrumentontwikkeling, het verzamelen van gegevens tijdens
schoolbezoeken, het uitvoeren van SPSS-analyses en het maken van Excel-grafieken.
•h
 et bijdragen aan een interne kennisbasis en toolkit voor het uitvoeren van
(kwantitatief) leerplankundig onderzoek.
•h
 et verkennen van een mogelijke inhoudelijke bijdrage bij de evaluatie en optimalisatie
van Leerplan in Beeld in combinatie met mogelijke tools/ondersteuning voor het
(schoolbreed) op orde brengen van leerlijnen. Leerplan in Beeld is een SLO-website die
docenten en schoolleiders in po en vo ondersteunt bij het analyseren en ontwerpen van
onderwijsprogramma’s.
De nieuwe collega zal in alle werkzaamheden intensief samenwerken met SLO-collega’s en
begeleid worden in de uitvoering van zijn/haar taken.
De junior onderwijskundig onderzoeker dient te beschikken over:
•e
 en academisch denk- en werkniveau;
•a
 ffiniteit met en kennis van leerplankundig evaluatieonderzoek.
Daarnaast dient zij/hij te beschikken over:
•g
 oede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
•d
 e competentie om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken.
Verder van belang:
De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht vanuit de locatie Enschede, echter
reizen naar bijvoorbeeld scholen en naar de locatie Utrecht is een belangrijk onderdeel van
de functie.
Ons aanbod
SLO heeft een eigen cao. Door modern personeelsbeleid met veel aandacht voor duurzame
inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en ruimte voor leren op de werkplek, faciliteren we
collega’s optimaal voor hun taak. U krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de
duur van één jaar. Wanneer u bij SLO op uw plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde
tijd. Salariëring is conform cao SLO schaal 10 (tot een maximum van € 4.304 bruto).
Interesse?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met: de heer W. Kuiper,
manager Onderzoek & Advies, tel. (053) 4840 262. Stuur uiterlijk 16 november een bondige
sollicitatiebrief of e-mail met uw curriculum vitae naar: SLO, t.a.v. Mevr. L. Langendonk,
Personeelsadviseur, Postbus 2041, 7500 CA Enschede. U kunt uw sollicitatie ook mailen
naar l.langendonk@slo.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 24 november in
Enschede.

vacature

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Nergens in Nederland is
zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar. We brengen
praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. SLO richt zich
op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden we ons met alle
vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling verlenen wij diensten aan tal
van partijen in praktijk en beleid. Ook adviseren en ondersteunen wij de overheid.

