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De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en
sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De
Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen
aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.
Voor de faculeiten en de directie Onderwijsaangelegenheden zijn wij op zoek naar voltijds onderwijsontwikkelaars. Deze functie behoort tot de functieklasse A, die de graden 7
t.e.m. 9 en de salarisschalen 7.1 t.e.m. 9.2 behelst.
UGent deﬁnieerde activerend leren als een speerpunt in haar onderwijsbeleid en wil activerende onderwijs-, leer- en evaluatie-activiteiten de komende jaren universiteitsbreed
en duurzaam inbedden in alle faculteiten en opleidingen. Daarvoor zijn we op zoek naar gemotiveerde onderwijsontwikkelaars.
Momenteel is reeds een didactisch projectteam samengesteld dat activeren in opleidingsonderdelen en opleidingen promoot en ondersteunt bestaande uit vier centrale
projectmedewerkers. Deze vier centrale projectmedewerkers zijn geïntegreerd binnen het team onderwijsprofessionalisering van de afdeling onderwijskwaliteitszorg (binnen
de Directie Onderwijsaangelegenheden).
Om dit project te versterken zijn we nu op zoek naar extra projectmedewerkers activerend onderwijs. Deze medewerkers zullen fungeren als ‘facultaire antennes’ voor
activerend leren voor de 11 faculteiten. Ze zullen werken als onderwijsontwikkelaars omtrent activerend onderwijs binnen de faculteiten, en een team vormen samen met de
centrale projectmedewerkers activerend leren, en het team onderwijsprofessionalisering van de afdeling onderwijskwaliteitszorg.
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 vanuit een evidence-based benadering.
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.
JJoouuw
w ooppddrraacchhtt
Je implementeert in opleidingen evidence-based methodieken voor ‘activerend (her)ontwerpen’ die centraal werden ontwikkeld. Je past deze methodieken aan in functie
van opleidingsspeciﬁeke noden in de faculteit(en) waar je als antenne werkt
Je volgt onderwijskundige literatuur op inzake activerend leren en speurt actief naar nationale en internationale good practices uit de onderwijspraktijk
Je staat in nauw contact met de centrale projectmedewerkers met het oog op verdere verﬁjning van methodieken en bijkomende ontwikkelingen en participeert samen
met hen in het onderzoeksproject ‘activerend onderwijs’ (onderzoeksdesign, dataverzameling, analyse, discussie en implicaties)
Je verzorgt trainingssessies over educational (re)design voor academisch personeel
Je bent mede verantwoordelijk voor het screenen van bestaand didactisch materiaal over activerend leren, voor het verzamelen van good practices binnen en buiten de
UGent, voor het ontwikkelen van bijkomend didactisch materiaal over activeren en het herwerken van dit materiaal in een e-cursus, voor het ontwikkelen en
implementeren van trainingen over activerend leren, … en dit speciﬁek voor de faculteit(en) waarvoor je als antenne wordt ingezet
Je enthousiasmeert en overtuigt lesgevers van de meerwaarde van het inzetten van actieve werkvormen in hun onderwijs
Je helpt mee de bekendheid en de duurzaamheid van het project ‘activerend onderwijs’ te vergroten in de gehele faculteit(en) waar je als antenne wordt ingezet
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maa::
Je hebt een diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma):
Bij voorkeur master in de pedagogische wetenschappen
Een ander masterdiploma met vergelijkbare expertise op basis van ervaring in een gelijkaardige functie
KKeennnniiss eenn eerrvvaarriinngg::
Je hebt kennis van en inzicht in onderwijskundige literatuur en van ontwikkelingen en good practices in de onderwijspraktijk. Kennis van het onderwijsbeleid binnen en
buiten de Universiteit Gent is een pluspunt
Je hebt bij voorkeur voeling met/ervaring in één of meerdere faculteiten waar je als antenne zal worden ingezet
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
VVaaaarrddiigghheeddeenn eenn aattttiittuuddeess::
Je beschikt over goede coachingsvaardigheden zowel voor groepen als voor individuen en bent in staat om veranderingstrajecten bij professoren te begeleiden
Je beschikt over goede contactvaardigheden
Je beschikt over goede didactische vaardigheden
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
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
AAllggeem
meennee ffuunnccttiiee--eeiisseenn::

1 van 2

19/11/2018 16:27

Carrièremogelijkheden: Onderwijsontwikkelaar (11835)

https://career5.successfactors.eu/career?_s.crb=tBVEKfzi7cQpt...

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
TTooeellaattiinnggssvvoooorrw
waaaarrddeenn
Diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma)
Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum
O
Onnss aaaannbboodd
Je wordt tewerkgesteld met een contract van onbepaalde duur in functieklasse A met een verloning volgens salarisschalen 7.1 tot 9.2 afhankelijk van de relevante ervaring.
Wedde aan 100 %: min. € 21.278,78 – max. € 40.955,09; geïndexeerde brutomaandwedde (aan 170,69%): min. € 3.026,73 – max. € 5.825,52
We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 38 dagen vakantieverlof, een ﬁetsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woonwerkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan je vinden op
onze website: http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm
SSeelleeccttiieepprroocceedduurree
De selectieprocedure bestaat uit de volgende eliminerende onderdelen:
Dossierselectie
Inhoudelijke proef die, onder voorbehoud van wijzigingen, doorgaat op dinsdag 4 december van 17:00 tot 20:00 of op donderdag 6 december van 14:00 tot 17:00
Geschiktheidsonderzoek
Eindselectie
Het geschiktheidsonderzoek en de testen zullen op masterniveau worden afgenomen. Je wordt bij elke stap in het selectieproces op de hoogte gehouden van je kandidatuur.
We vinden het belangrijk dat elke persoon in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. Heb je een beperking, geef ons dan vooraf een seintje via 09
264 34 36 zodat we de nodige aanpassingen kunnen voorzien.
Voor meer informatie omtrent deze selectieprocedure kan je contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie op het nummer 09 264 34 36. Voor meer informatie in
verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij op het nummer 09 331 00 22 of met Prof. Dr. Tammy Schellens op het nummer 09
264 86 63.
IInntteerreessssee??
Bezorg ons uiterlijk op ddoonnddeerrddaagg 2222 nnoovveem
mbbeerr 22001188 oom
m 2233..5599 uuuurr de volgende documenten:
Cv
Motivatiebrief, waarbij je ook op gemotiveerde wijze ingaat op de voorkeur voor faculteit(en) waar je kan ingezet worden als activo-antenne;
Een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd in 1 bestand; laad dit op onder “extra documenten" in je online sollicitatie)
Een kopie van je hoogst behaalde diploma relevant voor deze functie. Heb je dit als huidige UGent-medewerker eerder ingediend, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.
Indien je je diploma buiten de Europese Unie behaald hebt: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)
Dit kan enkel online via deze toepassing. Zorg ervoor dat je alle gevraagde documenten oplaadt. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze
toepassing.
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