
Vacature: Coördinator Opleiding voor 
Lerarenopleiders 
 

In 2017-2018 gaat de nieuwe Vlaanderenbrede opleiding voor lerarenopleiders van start. 

Voor het ondersteunen van dit uitdagende en vernieuwende project, zoeken we een 

coördinator, die enerzijds organisatorisch en beleidsmatig de opleiding opvolgt, maar 

anderzijds ook meewerkt aan de inhoudelijke en didactische uitwerking van het 

programma.  

Context en opleiding van de functie 

In 2017-2018 start de nieuwe opleiding voor lerarenopleiders. Dit vernieuwende project 

bouwt verder op de “masterclass”-initiatieven die de voorbije jaren werden georganiseerd in 

Leuven en Gent enerzijds, en de resultaten van een Vlaanderenbrede denktank rond een 

‘opleiding voor lerarenopleiders’ anderzijds. Die ervaringen worden gebundeld, maar ook 

verder uitgewerkt, vernieuwd en geïntegreerd in een formele opleiding voor 

lerarenopleiders.  

Het initiatief wordt gedragen door een Vlaanderenbrede stuurgroep waarin alle Vlaamse 

instellingen voor lerarenopleiding vertegenwoordigd zijn (universiteiten, hogescholen, 

Centra voor volwassenenonderwijs), evenals de Vereniging LerarenOpleiders Vlaanderen 

(VELOV). 

Financieel wordt de opleiding gedurende vijf jaar ondersteund door de Vlaamse Minister van 

Onderwijs en Vorming. Namens de stuurgroep functioneert de KU Leuven als penvoerende 

instelling voor deze opleiding. Daarom gebeurt de tewerkstelling van de coördinator aan de 

KU Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Centrum voor 

Onderwijsvernieuwing en de Ontwikkeling van Leraar en School COOLS; academisch 

verantwoordelijke/direct leidinggevende is Prof. dr. Geert Kelchtermans)  

Voor de pedagogisch-onderwijskundige, curriculaire en  organisatorische ondersteuning van 

die opleiding zoeken we een voltijdse coördinator, die met enthousiasme en expertise wil 

meewerken aan het realiseren van deze unieke nieuwe opleiding. 

Profiel 

• Diplomavereiste: minimaal opleiding tot master (licentiaat)  

• Sterke inhoudelijke affiniteit met het brede domein van de lerarenopleiding. 

• Engagement om mee aan de wieg te staan van een innovatieve opleiding in 

Vlaanderen; gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoudelijke en 

didactische uitwerking van het curriculum (inclusief processen van kwaliteitszorg).  

• Teamspeler: de coördinator maakt collegiaal en structureel deel uit van het 

dagelijks bestuur (samengesteld uit leden van de stuurgroep) dat de operationele 

motor vormt van de opleiding. 



• Leiderschap en resultaatgerichte sturingskwaliteiten (o.m. in de samenwerking 

met de docenten van de opleiding). 

• Empathisch, coachend en ondersteunend in sociale relaties 

• Netwerker 

• Bereid en vaardig om te fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon voor 

docenten en studenten. 

• Vaardig in organisatorische en administratieve taken. Bereid om in te staan voor 

de praktische en logistieke opvolging van de opleiding  

• Vertrouwd met opzetten, beheren en operationeel inzetten van elektronische 

leer- en communicatie-omgevingen (Concreet: TOLEDO-systeem KU Leuven) 

• Vaardig in communiceren in Nederlands en Engels, zowel mondeling als 

schriftelijk. De coördinator zal o.m. instaan voor intakegesprekken, promotie, 

verslaggeving, communicatie rond de opleiding en de opvolging van 

internationale samenwerking (bijv. in het kader van het Europese netwerk 

International Forum for Teacher Educator Development InFo-TED). 

• Bereid tot flexibiliteit in werktijden en mobiliteit. 

Tewerkstelling  

• Het betreft een voltijdse vacature voor een periode van 1 jaar (met ingang van 1 

november 2017 en verlengbaar tot 5 jaar).  

• Standplaats is Leuven (KU Leuven). De functie vereist evenwel de bereidheid tot  

mobiliteit en flexibiliteit. De concrete modaliteiten zullen in overleg met de 

kandidaat vastgelegd worden. Detachering is mogelijk.  

• Mogelijkheid tot verdere persoonlijke professionalisering (o.m. in kader van 

internationale samenwerking). 

Tijdspad 

• Uiterlijke datum voor indienen schriftelijke vacature: vrijdag 22 september 2017 

• De selectiegesprekken zullen doorgaan op donderdag 28 september  

• Beoogde startdatum van de functie: 1 november 2017 

 

Verdere informatie over de vacature: 

- Prof. Dr. Ruben Vanderlinde (voorzitter Stuurgroep): 

ruben.vanderlinde@ugent.be   

- Prof. Dr. Geert Kelchtermans (vertegenwoordiger penvoerende instelling KU 

Leuven): geert.kelchtermans@kuleuven.be  

 

Solliciteren via: http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/academic met indiening  van 

uitvoerige motivatiebrief en relevant CV. 
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