Sprong Vooruit zoekt voor het ontwikkelteam voor de aanpassing en ontwikkeling van de
Map Dovencultuur een (digitaal) educatief ontwikkelaar/schrijver voor groep 3 tot en met 6 en
voor groep 7-8 en het vso
De doelstelling van de Map is:
Slechthorenden/dovencultuur (andere naam) stimuleert de ontwikkeling van een positief,
reëel zelfbeeld. Het biedt kennis en inzicht in en maakt de leerlingen bewust van hun
(multi)identiteit als dove/slechthorende persoon in een overwegend horende samenleving.
Het biedt kansen voor contact en het delen van ervaringen met andere dove/slechthorende
kinderen, jongeren en volwassenen. Het biedt kansen voor bondgenootschap met
slechthorenden/doven en horenden. Dit alles met als doel het welbevinden en welzijn van
dove en slechthorende leerlingen te bevorderen
Van de educatief ontwikkelaars/schrijvers wordt verwacht dat zij:
- werkzaam zijn (geweest) met (ernstig) slechthorende en dove kinderen/jongeren
- kennis hebben over de leefwereld van de doelgroep
- kennis hebben van de vak- en vormingsgebieden waar het bestaande en nieuwe
materiaal voor identiteit en cultuur bij aan moet sluiten
- beschikken over kennis en vaardigheden omtrent (digitale) didactische
materiaalontwikkeling
- de doelstelling van de Map onderschrijven
- beschikbaar zijn in de periode januari tot en met mei 2011
- als proeve van bekwaamheid de bijgevoegde schrijfopdracht uitwerken
Tijdsinvestering en vergoeding
De eerste bijeenkomst van het ontwikkelteam is voorlopig gepland in de derde week van
januari 2011. De planning is dat in 10 weken voor de groepen 3 tot en met 6 voor 40
effectieve lesuren 80 lessen worden aangepast/geschreven.
Voor de groepen 7 en 8 en het vso worden voor 60 effectieve lesuren 120 lessen
aangepast/geschreven.
Het totaal aantal uren voor de educatief ontwikkelaar/schrijver voor groep 3 tot en met 6 is
geschat op ruim 80 uur (€ 3.600,-- inclusief BTW).
Het totaal aantal uren voor de educatief ontwikkelaar/schrijver voor groep 7 en 8 en het vso
op ruim 120 uur ( € 5.400,-- inclusief BTW).
Heeft u aantoonbaar de bovengenoemde kwaliteiten en bent u beschikbaar in de genoemde
periode? Mail dan voor 7 januari 2011 uw sollicitatiebrief, inclusief uw cv en uw uitgewerkte
opdracht aan de projectcoördinator Marijke van Grafhorst, tobike@hetnet.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 14 januari op de Krammlaan 8-10 te
Utrecht.
Slechthorende en dove professionals, die aan het gevraagde profiel voldoen, wordt
uitdrukkelijk gevraagd te solliciteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet de Klerk, a.deklerk@kentalis.nl.
Bijlage: schrijfopdracht
De map is digitaal opvraagbaar bij de projectcoördinator
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Bijlage: schrijfopdracht
Ontwikkel bij de doelstelling voor het domein burgerschap een lesontwerp waarin zijn
aangegeven:
 de doelstelling,
 de doelgroep,
 een inleiding, kern en afsluiting,
 een werkblad,
 suggesties voor differentiatiemogelijkheden.
Dit hoeft niet verder te worden uitgewerkt. De maximale lengte is een A-4, ongeveer 500
woorden.
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