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Functieomschrijving
De projectmedewerker zal werkzaam zijn op het transitiefondsproject ‘Samen leraren
opleiden via (vak)didactische teamwerking’ binnen de lerarenopleiding (SLO) van de
Universiteit Gent. Transitiefondsprojecten zijn projecten gefinancierd door de Vlaams
minister van Onderwijs om lerarenopleidingen voor te bereiden op de geplande hervorming.
Binnen het transitiefondsproject van de Universiteit Gent zal in deze context samengewerkt
worden met verschillende hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs uit Oost- en
West-Vlaanderen. Het project brengt curricula van deelnemende lerarenopleidingen in kaart
en richt (vak)didactische teams in die in de toekomst het onderwijs in de vernieuwde
lerarenopleidingen kunnen verzorgen.
De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de opvolging van de implementatie van het
project, cq. analyse van de curricula en ondersteuning bij de werking van de (vak)didactische
teams. Daarbij wordt intensief samengewerkt met verschillende lesgevers van alle
deelnemende lerarenopleidingen. De functie dient aan te vangen op 1 maart 2017.

Functieprofiel










Sterk gemotiveerd zijn om onderwijsvernieuwingsprojecten te realiseren
In staat zijn om zelfstandig te kunnen werken
Goed kunnen in team werken
Vertrouwd zijn met wetenschappelijk onderwijskundige literatuur in het algemeen, en
literatuur rond curriculumontwikkeling en lerarenopleiding in het bijzonder
Goede studieresultaten
Beschikken over goede schrijfvaardigheden
Beschikken over goede communicatieve vaardigheden
Ervaring hebben met onderwijskundig ontwerpen
Het gevolgd hebben van de lerarenopleiding is een pluspunt

Solliciteren
Stuur ten laatste op dinsdag 31 januari je sollicitatie en een uitgebreid cv (inclusief puntenlijst
van alle opleidingsjaren) naar de voorzitter van de opleidingscommissie SLO, Prof. Dr. Ruben
Vanderlinde (ruben.vanderlinde@ugent.be).
Voor meer informatie over de inhoud van het project kan je ook op dit emailadres terecht of
telefonisch via 09 264 62 55. Sollicitatiegesprekken worden gehouden op woensdag 8 februari
2017.
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