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CA10 - Directie Onderwijsaangelegenheden
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Diploma van master of gelijkwaardig, bij voorkeur master in de pedagogische
wetenschappen
Bezetting
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving
De onderwijsontwikkelaars werken in het team onderwijsprofessionalisering van de afdeling
onderwijskwaliteitszorg (binnen de directie onderwijsaangelegenheden). Met de drie
projectmedewerkers wordt een didactisch projectteam samengesteld dat activeren in
opleidingsonderdelen en opleidingen zal promoten en ondersteunen. Dit team zal opleidingen
en lesgevers van opleidingen gericht begeleiden om geschikte activerende onderwijs- en
leeractiviteiten, passende (permanente) evaluaties en efficiënte vormen van feedback in het
onderwijs in te bouwen.
Er zal met dit project een aanbod aan professionalisering en begeleiding ontwikkeld en
aangeboden worden. Dit aanbod wordt (1) gedifferentieerd, (2) blended, (3) gestuurd vanuit
noden van opleidingen en (4) proactief opgevat. Een deel van de tijd van de
projectmedewerkers zal ook geïnvesteerd worden om voor de bestaande website
onderwijstips.ugent.be een nieuwe structuur te creëren, onderwijstips aan te vullen met good
practices en onderwijstips beter af te stemmen op de rol van de personeelsleden. Deze website
moet verder uitgebouwd worden tot een laagdrempelig informatiekanaal voor het verschaffen
van didactische informatie aan academisch personeel en andere personeelsleden. Dit gebeurt
in samenwerking met IT-specialisten en een externe webdesigner.

Functieprofiel
Takenpakket: 


Je hebt kennis en inzicht in onderwijskundige literatuur, het onderwijsbeleid binnen en
buiten de Universiteit Gent en van ontwikkelingen en good practices in de
onderwijspraktijk; 













Je ontwikkelt in team een methodiek “activerend herontwerpen” en een trainingssessie
over educational redesign voor academisch personeel; 
Je bent verantwoordelijk voor het actief coachen van opleidingen bij het integreren
van activerende werkvormen in hun curriculum; 
Je bent verantwoordelijk voor het screenen van bestaand didactische materiaal over
activerend leren op Onderwijstips.ugent.be (een interne website over onderwijs binnen
de Universiteit Gent) en herwerkt dit materiaal in een e-cursus over activerend leren;

Je verzamelt good practices binnen en buiten de UGent en documenteert en illustreert
dit met videomateriaal; 
Je ontwikkelt bijkomend didactisch materiaal over activeren en herwerkt dit materiaal
eveneens in de e-cursus; 
Je brengt bestaande (delen van) onderwijskundige trainingen die reeds aan de UGent
worden gegeven in kaart die in trainingssessies of redesign labs kunnen ingezet
worden en herwerkt dit tot inzetbaar materiaal; 
Je creëert nieuwe onderwijstips met aandacht voor digitaal cursusmateriaal bij de
trainingen, visieteksten, diverse achtergrondinformatie, de nieuwe elektronische
leeromgeving; 
Je organiseert focusgroepen met gebruikers van onderwijstips met als doel de structuur
en inhoud van onderwijstips te optimaliseren en stemt dit af met het technisch
ontwikkelteam van onderwijstips.

Ons aanbod: 





Een 1-jarige tewerkstelling (100%) verlengbaar met max. 1 jaar; 
Een competitief salaris volgens de salarisschalen van wetenschappelijk personeel aan
de UGent; 
Een uitdagend, veelzijdig project; 
Een dynamisch, ambitieus onderwijsteam;

Functieprofiel: 













Je bent houder van een diploma van master of gelijkwaardig, bij voorkeur master in de
pedagogische wetenschappen; 
Je hebt kennis van didactische werkvormen in het hoger onderwijs; 
Je hebt kennis van actuele onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs; 
Je hebt ervaring met nieuwe didactische inzichten en digitale leeromgevingen; 
Je beschikt over goede contactvaardigheden; 
Je beschikt over goede didactische vaardigheden; 
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
Je beschikt over goede redactionele vaardigheden; 
Je beschikt over een affiniteit voor educatieve websites; 
Je bent discreet; 
Je kan zelfstandig werken; 
Je hebt een doelgerichte werkattitude; 









Je hebt een dynamische en enthousiaste werkattitude; 
Je hebt verantwoordelijkheidszin; 
Je bent stressbestendig; 
Je bent teamgericht; 
Je bent flexibel; 
Je beschikt over uitstekende computervaardigheden met Microsoft Office pakketten; 
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en beschikt over goede schriftelijke
vaardigheden in het Engels.

Solliciteren
Solliciteer door volgende documenten in te dienen (in 1 pdf) via e-mail naar Prof. Dr. Ilse De
Bourdeaudhuij (ilse.debourdeaudhuij@ugent.be) én de heer Jan Velghe
(jan.velghe@ugent.be) uiterlijk 15 april 2018:




een personal statement van 1 pagina in het Nederlands en Engels;
je cv, inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd in 1
bestand van maximum 10 MB);
een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in jouw bezit);

Wij nodigen geschikte kandidaten uit voor selectiegesprekken in de week van 23 april 2018
op de directie Onderwijsaangelegenheden Campus UFO – tweede verdiep – SintPietersnieuwstraat 33 - 9000 Gent.
Informatie over de directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling Onderwijskwalliteitszorg:
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/onderwijsbeleid

