
 

  

Spui 21 

1012 WX, Amsterdam  

 

www.uva.nl 

 
 

 

Trainer Zichtbare Leerlijnen 
Programma  

 
 
 

 
 

Werk- en opleidingsniveau:  Academisch werkniveau 

Functieomvang:                   8 tot 16 uur per week 

Salarisindicatie: €4.538 tot €5.826 bruto per maand, op basis van  

38 uur per week (schaal 12) 

 

Houd jij van:  

 

• Meedenken over en helpen bij het vormgeven van het onderwijs van de toekomst? 

• Samenwerken in een hecht team? 

• Het begeleiden van een universiteitswijd proces? 

• Contact leggen tussen de verschillende faculteiten van de UvA? 

• Kritisch kijken naar de curricula van opleidingen? 
 

Dan is de functie van Trainer UvA Zichtbare Leerlijnenprogramma bij het UvA TLC van de Universiteit van 

Amsterdam jou als breed inzetbare professional op het lijf geschreven. 

 

Tijdens de leerlijnenmethodiek die gebruikt wordt in het Zichtbare Leerlijnenprogramma werken 

leerlijnenteams, bestaande uit de opleidingsdirecteur en leerlijncoördinatoren, in een vijftal 

leerlijnbijeenkomsten toe naar optimale afstemming van de vakleerdoelen, leerlijndoelen en eindtermen van 

de opleiding. De samenhang en opbouw van alle doelen worden gevisualiseerd, geanalyseerd en 

geoptimaliseerd door te bepalen welke vakleerdoelen en eindtermen bij welke leerlijn horen en hoe de 

beoogde leerlijndoelen bereikt worden. De uitkomsten worden gevisualiseerd in de Zichtbare Leerlijnentool. 

 

Wat ga je doen?  

 

Vanuit het UvA TLC zijn we op zoek naar UvA collega’s, die naast hun eigen werk als senior 

docent/onderwijsontwikkelaar/kwaliteitsmedewerker een rol zouden willen spelen bij het UvA Zichtbare 

Leerlijnprogramma als trainer (0,2 FTE). Het Zichtbare Leerlijnen trainersteam bestaat momenteel uit 4 

trainers, en we willen we het team van trainers gedurende de komende semesters verder uitbreiden naar 8 en 

later 12 trainers. Heb je interesse om op een later moment als trainer ons trainersteam te komen versterken, 

dan ben je ook van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. 

 

Samen met een andere trainer begeleid je twee opleidingen per semester bij het doorlopen van de 

leerlijnenmethodiek van het begin (intake gesprek met opleidingsdirecteur) tot het einde (rapporteren van 

curriculumanalyse). Ook begeleid je samen de vijf leerlijnbijeenkomsten en geef je inhoudelijke begeleiding en 

procesbegeleiding tussen bijeenkomsten, bijvoorbeeld door in sub-groepjes samen te komen of gerichte 

feedback te geven op de geformuleerde leer(lijn)doelen of eindtermen. 

 

 



 

Pagina 2 

Wat neem je mee?  

 

De trainer: 

• heeft een academische achtergrond; 

• heeft minimaal 0,2 FTE beschikbaar voor een minimale duur van 1 jaar; 

• is onderwijskundig geschoold of heeft een SKO behaald; 

• heeft aantoonbare ervaring in curriculumontwerp en uitvoering, en kennis van kwaliteitssystemen; 

• heeft kennis van en ervaring met het projectmatig begeleiden van (onderwijs)innovaties of -ontwerp; 

• is een inspirator en motivator voor docententeams en kan goed luisteren; 

• blijft zelf leren op het gebied van onderwijs; 

• heeft het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken de opbouw van curricula te benaderen; 

• kan switchen tussen referentiekaders van verschillende docenten(teams); 

• zoekt de verbinding binnen en buiten het team, en kan ook goed zelfstandig aan de slag. 

 

Wat bieden we jou? 

 

We bieden een tijdelijk dienstverband voor de periode van minimaal een jaar op basis van een interne 

detachering voor 0,2 of 0,4 FTE tot maximaal het einde van het project (mei 2025). Het dienstverband is voor   

8 tot 16 uur per week.  

 

Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €4.538  tot €5.826 

bruto per maand op basis van een volledige werkweek van 38 uur. Dit is exclusief 8 % vakantie- en 8.3 % 

eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing. 

 

Over ons 

 

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. 

Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden 

door een cultuur van nieuwsgierigheid. 

 

Het Zichtbare Leerlijnenteam is onderdeel van het Teaching and Learning Centre Centraal. Afhankelijk van de 

opleidingen die je begeleid zal je online of op één van de locaties van de UvA werken. 

 

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam. 

 

Vragen? 

 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met de co-programmaleiders van het Zichtbare Leerlijnen 

Programma: 

  

Sandra Cornelisse of Ilja Boor via zichtbareleerlijnen-tlc@uva.nl 

 

Sollicitatie 

 

Herken je je in het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie, dan zien we jouw brief en cv graag tegemoet. 

Stuur deze naar Sandra Cornelisse of Ilja Boor via zichtbareleerlijnen-tlc@uva.nl. 

http://vsnu.nl/nl_NL/cao-universiteiten.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/werken-bij-de-uva

