Vacature: Docent Film (hbo-opleiding)

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is voor haar faculteit de Dutch Filmers Academy op zoek
naar een docent Film (0,6/0,8 fte op basis van een werkweek van 37,5 uur).
Ben je lesbevoegd, didactisch onderlegd en heb je veel praktijkervaring op het gebied van film? Ben je
in het bezit van een master? Zie je het als een uitdaging om jouw kennis over te dragen aan hbo
studenten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als docent Film van de Dutch Filmers Academy heb je als taak om lessen te verzorgen en lesmateriaal
te ontwikkelen. De doelstelling is om de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten,
vaardigheden en houdingen bij studenten te realiseren.
Functie-eisen:
• Je beschikt over universitair werk- en denkniveau;
• Je hebt ervaring in lesgeven en een onderwijsinhoudelijke achtergrond;
• Je hebt aantoonbare werkervaring, bijvoorbeeld als producent, regisseur, scenarioschrijver,
editor, camera, sound, etc. in de disciplines fictie, documentaire, corporate film, commercieel
film (o.a. commercials) en/of televisie;
• Je hebt daarnaast ervaring met locatie- en studioproductie;
• Je bent specialist op jouw vakgebied, maar generalist als filmmaker;
• Je kan gestructureerd werken;
• Je bent flexibel, stressbestendig, conceptueel en hebt goede communicatieve vaardigheden;
• Je vindt het geen probleem om binnen een structuur te werken en kan zowel individueel als
binnen een team functioneren;
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van lesmodules;
• Het hebben van een lesbevoegdheid is een pré.
Jouw werkzaamheden:
• Onderwijsontwikkeling - lesgeven en ontwikkelen;
• Onderwijsuitvoering - voorbereiden en uitvoeren van toegewezen onderwijsonderdelen;
• Studieloopbaanbegeleiding - begeleiden, coachen en beoordelen van studenten bij uitvoering
en voortgang van studieopdrachten;
• Toetsen en assessments - toetsen van leerresultaten, beoordelen van ontwikkeling van de
student en/of uitvoeren van assessments;
• Projecten - deelnemen aan de opzet en uitvoering van binnen- en buitenschoolse projecten;
• Diverse andere taken.
Over de organisatie
De Dutch Filmers Academy (DFA) is onderdeel van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Op
onze locaties in Amsterdam en Eindhoven bieden we diverse opleidingen aan op het gebied van film
en audiovisuele media, op mbo én hbo-niveau.
De Dutch Filmers Academy maakt een stabiele groei door en bestaat – naast de
onderwijsondersteuning – uit een groot flexibel docententeam van professionals uit het werkveld.
De onderwijsondersteuning organiseert het onderwijs i.s.m. de opleidingsmanager.
Interesse in de functie? Mail je motivatiebrief en cv naar Monique Eenkhoorn:
monique@fotovakschool.nl. Voor vragen kan je bellen naar Monique Eenkhoorn: 055-3560522.

