Verantwoordelijke IKZ,
onderwijsontwikkeling en toetsbeleid
Planning en organisatie - stagebegeleiding
OKO/2018/12/02
Referentienummer
Uiterste sollicitatiedatum 15/01/2019
90%
Opdrachtgrootte
Onderwijzend personeel. Statutair ad interim/vacant.
Statuut
18 februari 2019 tot en met 10 juli 2019.
Aanstellingsperiode
Master of PhD
Opleidingsniveau
• Je maakt deel uit van het team van de opleiding Bachelor in het
Functieomschrijving
•

•

•

•

•
•

onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool. Je
werkt nauw samen met de opleidingscoördinator.
Als opdrachthouder onderwijsontwikkeling sta je in voor het
beleidswerk inzake de implementatie van het nieuwe
opleidingsprogramma: je begeleidt en volgt op wat nu al in AJ
18-19 geïmplementeerd werd en bereidt de volgende fase van
implementatie voor 19-20 voor.
Als opdrachthouder toetsbeleid ontwikkel je het verdere
toetsbeleid in het nieuwe programma en ondersteun je zo mee
de kwaliteit ervan. Je zet hiertoe onderwijsonderzoek op.
Je doet dit alles in nauwe samenwerking met docenten én de
curriculumcommissie van de opleiding. In de
curriculumcommissie zetelen de verschillende
programmalijnverantwoordelijken van de opleiding en de
verantwoordelijke voor de switch-studenten in de opleiding. Je
verzorgt agenda en verslaggeving van het overleg van deze
commissie.
Je behartigt inhoudelijk en administratief de vertaling van het
nieuwe programma in heldere ECTS-fiches in de
softwaretoepassing Bamaflex.
Je behartigt EVK-aanvragen van kandidaat-studenten.
Als opdrachthouder kwaliteitszorg sta je in voor opvolgen van
alle onderwijsonderzoeken, in hun onderlinge relatie, die door
de Arteveldehogeschooldiensten ten behoeve van de opleiding
worden verricht. Je ondersteunt het managementteam van de
opleiding bij de interpretatie ervan. Je draagt zorg voor de
opmaak en realisatie van het vierjaarlijkse opleidingsplan, het
jaarlijkse kwaliteitsplan en ermee verbonden actieplannen. Je
staat in voor de redactie van visie- en beleidsteksten van de
opleiding.
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Als stafmedewerker van het managementteam sta je in voor de
opmaak van de kalender en de opleidingsplanning voor het
komende academiejaar.
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.
Een masteropleiding, met focus onderwijskunde, is voor deze
functie noodzakelijk. Een doctoraat en een lerarenopleiding
vormen een meerwaarde.
Je hebt ervaring met en interesse voor kwaliteitszorg,
onderwijsontwikkeling en –beleid, ook in internationale context.
Vertrouwdheid met het hoger onderwijs is een pluspunt.
Je bent sterk in beleidsmatig denken op vlak van
curriculumontwikkeling
Je verwerkt snel nieuwe informatie
Je werkt nauwgezet, je houdt overzicht en brengt taken tot een
goed einde
Je hebt een visie op blended leren en kan docenten hierbij ook
ondersteunen.
Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als
mondeling. Je beschikt over een vlotte pen om processen te
expliciteren.
Je bent vlot in de Engelse taal; C1-niveau is een meerwaarde.
Je bent zeer vaardig in het gebruik van de ICT-toepassingen
inzake onderwijsontwikkeling, programmabeheer en
kwaliteitsonderzoek.
Je bent vertrouwd met instrumenten in het kader van
onderwijsonderzoek.
Je hebt kennis van en bij voorkeur ervaring met de wereld van
jonge kinderen en kleuteronderwijs
Als netwerker kan je mee de opleiding versterken en ook
internationaal partnerschappen helpen uitbouwen.
Je beschikt over rijbewijs B en een wagen.
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
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initiatief en professionele groei. Arteveldehogeschool geeft
talent kansen.
Je werkt in regio Gent.
We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie
te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken
hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan
zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die weerhouden
worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle
kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de
selectieprocedure. Daarna is feedback
mogelijk. Selectiegesprekken worden gehouden op maandag
21 januari 2019.
Met vragen over de functie-inhoud kan je vanaf 7 januari 2019
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).
De Arteveldehogeschool is gesloten van 24 december 2018 tot
en met 2 januari 2019.

Solliciteren via
https://www.arteveldehogeschool.be/jobs/ahswebapp/pages/vacatures/VacatureDetail.aspx?vacatu
reID=1184&fbclid=IwAR2FRTGDzv2KxtvotOdWFoAZsp3BtboIMJZ-BLbwhRJ1XxL81J6Kx6LBNdU

