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COÖRDINATOR ONDERWIJS

voor onderwijsorganisatie en -ontwikkeling, innovatieprojecten, trajectbeleid, en coördinatie praktijk, stage en
bachelorproef
Referentienummer SOW/2016/12/01 

Uiterste
sollicitatiedatum

08/01/2017 

Opdrachtgrootte 100% 

Statuut Onderwijzend personeel. Vacant 

Aanstellingsperiode Spoedige indiensttreding. Aanstelling tot en met 31/8/2017. Wordt verlengd na gunstige evaluatie. Geeft uitzicht op een aanstelling van onbepaalde 

duur en benoeming later in de loopbaan. 

Opleidingsniveau Masteropleiding

Functieomschrijving � Je maakt deel uit van het team van de opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool. 

� Je bent als lid van het opleidingsmanagementteam (OMT) verantwoordelijk voor 

� onderwijsontwikkeling 
� onderwijsorganisatie 

� specifieke opleidingsonderdelen: praktijk, stage en bachelorproef

� trajectbeleid 
� innovatieprojecten 

� Dit impliceert  

� inbreng in het OMT en uitrol beslissingen opleidingsdirecteur en OMT 

� samenwerking binnen OMT en met opdrachthouders, opleidingssecretariaat en docenten 
� hanteren van intern gebruikte applicaties Bamaflex (administratie studenten en opleidingsonderdelen) en Smart (administratie stage) 

� Je bent lid van 

� opleidingscommissie en opleidingsprogrammateam  
� examencommissie 

� toetscommissie (als voorzitter) 

� Je neemt occasioneel deel aan de opleidingsraad en de opleidingsadviesraad 
� Je vertegenwoordigt de opleiding op interne en externe fora 

� Je werkt aan je professionalisering via lectuur en vorming 

� Je rapporteert aan de opleidingsdirecteur. 

Profiel � Je bent master in de onderwijskunde of beschikt over gelijkwaardige competentie. Je hebt affiniteit met Sociaal werk. 

� Je hebt een uitstekende en actuele kennis over de wetgeving en regelgeving in hoger onderwijs. 
� Je hebt een visie op onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de context van de opleiding Bachelor in het sociaal werk. 

� Je hebt aantoonbare competenties en talenten op vlak van teamwerking, teamcoaching, people management. Je kan medewerkers

waarderend coachen. Je inspireert medewerkers door in voorbereiding van beslissingen te luisteren en te dialogeren en door genomen 
beslissingen standvastig uit te voeren. 

� Je communiceert helder in een aangepaste stijl naar alle partijen die bij de opleiding betrokken zijn. Je doet wat je zegt en je zegt wat je 

doet. 
� Je bent vaardig in een tweede taal, bij voorkeur Engels. 

� Je bent gericht op een constructieve en loyale samenwerking met de opleidingsdirecteur, leden van het opleidingsteam en de medewerkers in 

de diensten. 
� Je formuleert doelen en werkt resultaatsgericht.  

� Je bent sterk in planning en organisatie. 

� Je bent een sterke netwerker. 

� Een ruime beschikbaarheid en flexibele inzetbaarheid is nodig i.f.v. een goede functie-uitoefening. 
� Je bent vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen, in het bijzonder Excel en werkt je snel in in Bamaflex en Smart.  

� Je beschikt over rijbewijs B en een wagen. 

Aanbod � Aanstelling in salarisschaal 502 (lector) met aanvullende mandaatsvergoeding als OMT-lid. Het mandaat als OMT-lid loopt over 4 jaar en is 

verlengbaar. Het mandaat kan evenwel ten allen tijde door de opleidingsdirecteur beëindigd worden. 
� Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor initiatief en 

professionele groei. Arteveldehogeschool geeft talent kansen. 

� We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het 

profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een 
uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure. 

� Je werkt in regio Gent. 

Meer informatie � Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Mark Pâquet, opleidingsdirecteur Bachelor in het sociaal werk. Met andere 

vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM, 09 234 91 38. 
� De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 

� Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures. 

� De Arteveldehogeschool is gesloten van 24 december 2016 tot 3 januari 2017. Sollicitatiegesprekken zijn voorzien in de eerste helft van 

januari. 
� Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).

CONTACT

� Vragen omtrent vacatures, mail naar: 
vacatures@arteveldehs.be
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