
 
 

Lector pedagogische wetenschappen 

Stagebegeleiding en onderzoeksbegeleiding - 
lerarenopleiding kleuteronderwijs 

   

Referentienummer OKO/2019/01/01  

Uiterste sollicitatiedatum 25/01/2019  

Opdrachtgrootte 70%  

Statuut Onderwijzend personeel. Statutair ad interim.  

Aanstellingsperiode Onmiddellijke indiensttreding. Aanstelling tot 28 februari 2019 
(vervangingsopdracht, verlenging mogelijk).  

Opleidingsniveau Master of PhD  

Functieomschrijving • Je maakt deel uit van het team van de opleiding bachelor in het 
onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool, 

• Als docent pedagogische wetenschappen verzorg je 
onderwijsactiviteiten; je ondersteunt leerprocessen, beoordeelt 
en geeft feedback. Je stippelt samen met collega’s doelen uit, 
bepaalt inhouden en onderwijsaanpak van de 
opleidingsonderdelen en ontwikkelt studiemateriaal. Je werkt 
met lesgroepen van dertig studenten en soms ook in aula. Je 
wordt lesgever School en team en doet ontwikkelwerk voor het 
opleidingsonderdeel Inclusief zorgklimaat dat vanaf september 
2019 georganiseerd wordt. 

• Je begeleidt studenten in het uitwerken van hun bachelorproef 
(binnen het thema Zorg op school) in het opleidingsonderdeel 
Leer-Kracht, Onderzoekende school. 

• Meer informatie over de opleidingsonderdelen van de opleiding 
vind je in de ECTS-fiches. 

• Je bent betrokken bij de stage van een groep studenten. Je bent 
de relatiebeheerder met de stageplaats. Door je samenwerking 
met stagementoren kan je de stage in de opleiding mee verder 
vormgeven. Je begeleidt stagestudenten talentgericht en 
beoordeelt hen in afstemming met de stageschool. 

• Als lid van het team neem je ook taken in het kader van 
opleidingsondersteuning op: vergaderingen, examentoezichten, 
adviesgesprekken met studenten, deelname aan 
examencommissies, infodagen e.d.m.. 

• Je werkt onder de functionele leiding van de 
opleidingscoördinator en rapporteert aan haar en de 
opleidingsdirecteur. 

Profiel • Een masteropleiding pedagogische wetenschappen, evenals een 
lerarenopleiding zijn voor deze functie noodzakelijk. 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/leraar-kleuteronderwijs
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/leraar-kleuteronderwijs


 
 

• Je hebt affiniteit met of bent vertrouwd met de kleuterschool 
als organisatie, met haar zorgbeleid en met jonge kinderen. 

• Je kan leerprocessen van studenten hoger onderwijs 
voorbereiden, organiseren en begeleiden, en studenten 
talentgericht coachen 

• Je beschikt over degelijke onderzoeksvaardigheden. 
• Vertrouwdheid met het hoger onderwijs is een pluspunt. 
• Je bent een goede communicator; de wijze waarop je je 

mondeling uitdrukt kan model staan voor toekomstige leraren. 
Je beschikt over een vlotte pen om inhouden en processen te 
expliciteren. 

• Je bent vlot in de Engelse taal (onder meer ifv lessen voor 
Erasmusstudenten) en C1-niveau is een meerwaarde. 

• Je bent vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen. 
Je hebt een visie op het gebruik van ICT in het hoger onderwijs. 

• In functie van de stagebezoeken beschik je over rijbewijs B en 
een wagen. 

Aanbod • Aanstelling in salarisschaal 502. Lees meer over het statuut en 
de arbeidsvoorwaarden. 

• Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht in een 
dynamische en mensgerichte organisatie waar ruimte is voor 
initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft 
talent kansen. 

• Je werkt in regio Gent. 

Meer informatie • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie 
te schetsen. Geef ook helder je beschikbaarheid aan. Op basis 
hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die 
geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste 
gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van 
de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk.  

• Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met 
Veerle Martens, opleidingscoördinator Bachelor in het 
onderwijs: kleuteronderwijs: 09 234 88 00.    

• De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.  
• Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen 

desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures. 
• Meer informatie over werken in hogescholen (informatie 

Vlaamse overheid). 

 

Solliciteren via 

https://www.arteveldehogeschool.be/jobs/ahswebapp/pages/vacatures/VacatureDetail.aspx?vacatu

reID=1187&fbclid=IwAR0y9k9sT5x1MyOSdb1OBPhH6Di7evmHWtxT8EUVrp7viKKVeQlfbVViP58 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=25
https://studentarteveldehsbe-my.sharepoint.com/personal/bramva_arteveldehs_be/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0f392916d8d7548dbad0a7612c5cc8327&authkey=AV_o4pH3UdK1gKsWfc5xO2w
https://studentarteveldehsbe-my.sharepoint.com/personal/bramva_arteveldehs_be/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0f392916d8d7548dbad0a7612c5cc8327&authkey=AV_o4pH3UdK1gKsWfc5xO2w
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen
https://www.arteveldehogeschool.be/jobs/ahswebapp/pages/vacatures/VacatureDetail.aspx?vacatureID=1187&fbclid=IwAR0y9k9sT5x1MyOSdb1OBPhH6Di7evmHWtxT8EUVrp7viKKVeQlfbVViP58
https://www.arteveldehogeschool.be/jobs/ahswebapp/pages/vacatures/VacatureDetail.aspx?vacatureID=1187&fbclid=IwAR0y9k9sT5x1MyOSdb1OBPhH6Di7evmHWtxT8EUVrp7viKKVeQlfbVViP58

