https://www.ugent.be/nl/vacatures/oap/wetenschappelijk-medewerker-nbp8l

Vacaturebericht
De Vakgroep Onderwijskunde (UGent) zoekt een
wetenschappelijk medewerker (50%) voor een
transitiefondsproject lerarenopleiding
(educatieve master in de kunsten)
Functieomschrijving
De projectmedewerker zal als wetenschappelijk medewerker werkzaam zijn op een transitiefondsproject dat
wordt gefinancierd door de Vlaamse Regering (Department Onderwijs en Vorming) om de specifieke
lerarenopleidingen voor te bereiden op de geplande hervorming naar een educatieve master.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Startdatum: 1 maart 2017
Einddatum: 31 december 2017
Vakgroep/directie/dienst: PP06 – Vakgroep Onderwijskunde
Type contract: Contract van bepaalde duur (10 maanden)
Diploma: Master in de Pedagogische Wetenschappen of gelijkwaardig
Bezetting: 50%
Vacature type: Wetenschappelijk personeel
Verloning: barema 502

Titel van het project
Ontwikkeling van een referentiekader en een competentieraamwerk voor de geïntegreerde lerarenopleiding
educatieve master in de kunsten. Onderzoek naar een gedragen standpunt van de School of Arts met bijzondere
aandacht voor de transitie naar kwalificatieniveau 7 van de stagecomponent en de masterproef.

Doel van het project
Het project ontwikkelt een referentiekader voor de opmaak van leerresultaten educatieve master in de kunsten en
indicatoren om deze leerresultaten in het leer- en instructieproces te observeren en te waarderen. Een sterke focus
op leerresultatenkaders resulteert in drie belangrijke deelvragen.
 Wat betekent de integratie van kunstenaarschap en leraarschap binnen een vernieuwd concept van
lerarenopleiding?
 Hoe bepaalt dit concept het competentieraamwerk leerresultaten/indicatoren van een lerarenopleiding
educatieve master in de kunsten?
 Wat betekent de transitie naar kwalificatieniveau 7 voor de masterproef en de praktijkcomponent in het
curriculum van de educatieve master in de kunsten?

Projectpartners






LUCA School of Arts (specifieke lerarenopleiding – initiële opleidingen master kunsten)
School of Arts Hogeschool Antwerpen (specifieke lerarenopleiding – initiële opleiding master kunsten)
School of Arts Hogeschool Gent (specifieke lerarenopleiding – initiële opleiding master kunsten)
KULeuven (specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen)
UGent (vakgroep onderwijskunde)

Opdracht voor de wetenschappelijk medewerker
1.
2.

3.
4.

5.

Ontwikkelen van een geïnformeerde visietekst waarin het concept van een geïntegreerde lerarenopleiding
leraar – kunstenaar is onderbouwd vanuit een internationale literatuurstudie en een analyse casestudies.
Voorbereiding, uitwerking en verslaggeving van focusgroepen die de ideeën, motieven, belangen en
denkwijzen omtrent een geïntegreerde lerarenopleiding en het competentieraamwerk leerresultaten /
indicatoren educatieve master in de kunsten weergeven. Opmaak van een synthesedocument.
Opmaak referentiekader leerresultaten en indicatoren educatieve master in de kunsten.
Voorbereiding en inhoudelijk ondersteuning disseminatie concept geïntegreerde lerarenopleiding kunsten
voor opleidingshoofden, opleidingscoördinatoren en personeelsleden die betrokken zijn bij het
transitieproces.
Opmaak eindverslag.

De projectmedewerker werkt voor deze opdracht als leading partner (taak 2 en 4) of critical partner (taak 1 en 3)
intens samen met een wetenschappelijk medewerker van de KULeuven.

Functieprofiel










Sterk gemotiveerd zijn om onderwijsvernieuwingsprojecten te realiseren.
Vertrouwd zijn met wetenschappelijk onderwijskundige literatuur in het algemeen, en literatuur rond
competentiekaders, curriculumontwikkeling en lerarenopleiding in het bijzonder.
Aantoonbare onderzoekservaring hebben binnen onderwijskundige thema’s strekt tot aanbeveling.
Ervaring hebben met procesbegeleiding is een pluspunt.
Goede studieresultaten kunnen voorleggen voor de gevraagde diploma’s.
Een diploma kunnen voorleggen van een lerarenopleiding is een pluspunt.
Beschikken over goede schrijfvaardigheden en goede communicatieve vaardigheden.
In staat zijn om zowel zelfstandig als in team te kunnen werken.
Bereid zijn om zich voor de opdracht te willen verplaatsen (tweewekelijks overlegmoment in Gent, Leuven of
Antwerpen)

Contactpersoon
Voor meer informatie over de inhoud van het project of de functie kan je terecht bij Prof. Dr. Martin Valcke
(martin.valcke@ugent.be) (voorzitter opleidingscommissie SLO) of de heer Koenraad Hinnekint
(koenraad.hinnekint@luca-arts.be) (projectleider).

Solliciteren
Stuur een schriftelijk sollicitatie voor maandag 6 februari naar Prof. Dr. Martin Valcke (martin.valcke@ugent.be).
Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van
toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.

Selectieprocedure
Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier. De geselecteerde kandidaten zullen worden
uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie dat zal plaatsvinden in de week van 13 februari ‘17.
De aanstelling gebeurt rekening houdend met het advies van de selectiecommissie in de week van 20 februari ’17.
De opdracht start op woensdag 1 maart ’17. De administratie van het dossier wordt opgevolgd door de
personeelsdienst UGent (personeelsdienst@UGent.be).
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