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Het Expertisecentrum Hoger Onderwijs (ECHO) van de Antwerp School of Education 

zoekt een voltijds academisch medewerker in het domein van de 

onderwijsprofessionalisering. 

Jouw opdracht 

 Je staat mee in voor de ondersteuning van de professionaliserings- en 

onderzoeksactiviteiten van het ECHO. 

 Inzake onderwijsprofessionalisering en onderzoek bereid je thema’s voor en werk je 

thema’s uit die aansluiten bij de missie en de visie van de Universiteit Antwerpen, met 

focus op blended learning op niveau van het curriculum van de opleidingen en 

opleidingsonderdelen. 

 Je werkt nauw samen met de collega’s van het ECHO en van het Departement 

Onderwijs van de Universiteit Antwerpen. 

Jouw profiel                                                          

 Je bezit een diploma van master in de opleidings- en onderwijswetenschappen, 

master/licentiaat in de psychologie, of pedagogische of politieke en sociale 

wetenschappen, of een ander masterdiploma met aanvullende relevante competenties. 

 Je hebt bij voorkeur een (bijkomende) opleiding tot leraar gevolgd (specifieke 

lerarenopleiding; professionele bachelor in onderwijs). 

 Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring als lesgever. 

 Masterproef/thesis, publicaties en/of andere aantoonbare ervaring op bedoeld terrein 

strekken tot aanbeveling. 

 Je kunt uitstekende studieresultaten voorleggen. 

 Je onderwijs- en onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de 

universiteit Antwerpen. 

 Je hebt een aantoonbare kennis van het vakgebied. 

 Je beschikt over redactionele vaardigheden en een goede mondelinge en schriftelijke 

kennis van het Engels. 

 Je bent een teamspeler, maar bent tegelijk in staat zelfstandig opdrachten te vervullen 

en je hebt zin voor initiatief. 

 Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht. 

Wij bieden  

 een tijdelijke aanstelling als bijzonder academisch personeelslid voor de periode van 1 

oktober 2016  tot 31 januari 2017; 

 een voltijdse bruto maandwedde volgens het barema van assistent die varieert van € 

3.208,55 - € 5.429,85; 

 een dynamische en stimulerende werkomgeving. 

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/missie-en-visie/drie-kerntaken/onderzoek/
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/missie-en-visie/drie-kerntaken/onderzoek/


Hoe solliciteren? 

 Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 20 augustus 2016. 

 Bij jouw sollicitatie voeg je een motivering van je kandidaatstelling toe (maximum 1 

pagina) en je visie op mogelijk onderzoek binnen de onderwijsbeleidslijnen van de 

Universiteit Antwerpen , met focus op blended learning (maximum 1 pagina). 

 Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. 

 De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie 

vastgesteld. 

 Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen 

met Myra De Munck (Tel. 03 265 32 24). 

 Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij prof. dr. Peter Van Petegem, 

diensthoofd van het Expertisecentrum Hoger Onderwijs via 

peter.vanpetegem@uantwerpen.be of 03/265.47.05 of bij Cis Van Den Bogaert , 

Departementshoofd van het departement Onderwijs via 

cis.vandenbogaert@uantwerpen.be, of 03/265.30.15). 

 
De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke 

kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie 

bekroond met het kwaliteitslabel 'HR Excellence in research'.  
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