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20% - Competentieprofiel en leerlijnen Psychologie 2020 
Vakgroep KLEP/EXTO 

 
Taken 

Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en dagelijkse coördinatie van het project ‘binnen de opleiding 
Psychologie, onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van de onderwijscommissie psychologie. Je takenpakket 
bestaat uit: 
 
1. Uitwerken van het competentieprofiel:  

 competentieprofiel opleiding psychologie uitwerken o.b.v. de bestaande professionele competentieprofielen  
 aftoetsen van het competentieprofiel met werkveld, beroepsverenigingen en alumni  

2. Uitwerken van de leerlijnen Psychologie: 
 leerlijnbeschrijvingen uitwerken  
 competenties koppelen aan opleidingsonderdelen en leerresultaten conform de leerlijnen  

3. Evaluatie-instrumenten competentiemanagement onderzoeken: 
 identificeren van relevante instrumenten competentie-ontwikkeling in overleg met interne 

ervaringsdeskundigen/experten 
 voorbereiden testtrial beoordelingsinstrumenten competentie-ontwikkeling 

4. Ondersteunen van de opleiding m.b.t. het competentieprofiel en leerlijnen: 
 opleidingscommunicatie aanpassen (o.a., brochures, website) 
 voorbereiding opleidingsvergaderingen over competentieprofiel en leerlijnen 
 ondersteuning van docenten bij het afstemmen van hun onderwijs op het competentieprofiel en leerlijnen 

5. Opstellen van het eindrapport van dit project 
 
Je zal voor dit alles intensief kunnen samenwerken met de onderwijscommissie psychologie, alsook met de 
kwaliteitscoördinator van de opleiding en de docenten/assistenten. 
 

 
Vereisten  (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)   
Masterdiploma in het domein van de Psychologie 
 
Vereiste competenties: 

- Resultaatgericht 
- Proactief 
- Nauwkeurigheid 
- Zowel zelfstandig als in groep kunnen werken 
- Communicatief, sociaal vlot 
- Organisatietalent 

 
Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te 
raadplegen op de website van de universiteit). 
 
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

 
Bijkomende informatie 
Voorziene startdatum 01.03.2019 
Looptijd/duur contract 1 jaar (niet hernieuwbaar)  
Deadline sollicitatie 08.02.2019 
Solliciteren enkel via email aan Prof. dr. Natacha Deroost - nderoost@vub.be 
Verplichte sollicitatiedocumenten Curriculum Vitae en kopie diploma 
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20% - Honours Program 
Vakgroep KLEP/EXTO 

 
Taken 

Je bent verantwoordelijk voor de opstart en de coördinatie van het Honours Program binnen de faculteit 
Psychologie en Educatiewetenschappen. Het Honours Program omvat een programma dat geïnteresseerde 
studenten toelaat om bovenop hun reguliere studietraject een aantal extra onderzoeksgerelateerde taken en 
opdrachten op te nemen. Je takenpakket bestaat uit volgende taken: 
 
1. Het samenstellen van een aantrekkelijk programma voor geïnteresseerde student-onderzoekers. Hiervoor: 

 zit je samen en maak je afspraken met potentiële promotoren 
 zit je samen met de doctoral school, om een overzicht te maken van potentieel interessante cursussen voor 

de student-onderzoekers 
 peil je naar de bereidheid bij collega’s om ondersteunende en verdiepende seminaries te geven aan de 

student-onderzoekers 
2. het bekendmaken van het aanbod en het programma naar de studenten toe. Dit in de vorm van: 

 een brochure 
 een bijeenkomst waarin het programma wordt toegelicht 

3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een procedure om potentiële kandidaten te screenen en selecteren 
4. Het ontwikkelen van een procedure om de activiteiten die de student-onderzoeker in het kader van het 

Honours Program gedaan heeft te evalueren 
5. Je voert een initiële evaluatie uit van dit programma door de betrokkenen te bevragen 

 
 
Vereisten  (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)   
Masterdiploma in het domein van de Psychologie of Educatiewetenschappen  
 
Vereiste competenties: 

- Uitstekende kennis van het Nederlands   
- Uitstekende kennis van het Engels 
- Uitstekende schrijfvaardigheden in Nederlands en Engels 
- Vertrouwd met communicatieprincipes – en activiteiten  
- Innovatief en creatief in denken en doen 
- Respecteert deadlines, levert resultaten die zowel vormelijk als inhoudelijk correct zijn, is punctueel 
- Flexibel, vindt positieve en constructieve oplossingen  
- Enthousiast om zelf te ontwikkelen en bij te leren 

 
Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te 
raadplegen op de website van de universiteit). 
 
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

 
Bijkomende informatie 
Voorziene startdatum 01.03.2019 
Looptijd/duur contract 1 jaar (niet hernieuwbaar)  
Deadline sollicitatie 08.02.2019 
Solliciteren enkel via email aan Prof. dr. Joeri Hofmans – joeri.hofmans@vub.be  
Verplichte sollicitatiedocumenten Curriculum Vitae en kopie diploma 
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30% - WPO Onderzoeksmethoden en -technieken I, WPO Introduction to Applied 
Statistics and Applied Methods, WPO Masterproef I 
Vakgroep KLEP/EXTO 

 
Taken 

Je staat mee in voor het begeleiden van werkcolleges (WPO’s) voor de opleidingsonderdelen  
“Onderzoeksmethoden en -technieken I” (1ste Bachelor Psychologie) – Onderwijstaal Nederlands 
“Onderzoeksmethoden en -technieken II” (2de Bachelor Psychologie) – Onderwijstaal Nederlands 
“Introduction to Applied Statistics and Applied Methods” - Onderwijstaal Engels 
Je helpt eveneens mee met het beoordelen van taken voor één van de opleidingsonderdelen.   
 
Je staat tevens mee in voor de praktische organisatie van het opleidingsonderdeel  “Masterproef I” – Onderwijstaal 
Nederlands.  
 

 
Vereisten  (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)   
Masterdiploma in het domein van de Psychologie of Educatiewetenschappen  
 
We zijn op zoek naar een kandidaat met een passie voor onderwijs en met kennis van basisconcepten 
statistiek (bv. correlatie, factor analyse) en methodologie (bv. betrouwbaarheid en construct validiteit, item 
respons theorie). Ervaring met programma’s zoals R, SPSS, of JASP is een plusplunt. 
 
Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te 
raadplegen op de website van de universiteit). 
 
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

 
Bijkomende informatie 
Voorziene startdatum 01.03.2019 
Looptijd/duur contract t.e.m. 30.09.2019 
Deadline sollicitatie 08.02.2019 
Solliciteren enkel via email aan Prof. dr. Tim Vantilborgh – tim.vantilborgh@vub.be 
Verplichte sollicitatiedocumenten Curriculum Vitae en kopie diploma 
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70% - Community Service Learning 
Vakgroep EDWE 

 
Taken 

 Je bouwt een lerend netwerk uit met organisaties uit het (Brusselse) werkveld, en houdt dit netwerk 
actueel, 

 Je bent verbindingspersoon tussen docenten van de opleiding en diverse werkveldorganisaties en legt waar 
nodig nieuwe contacten, 

 Je inventariseert en volgt CSL-initiatieven op die relevant zijn voor de opleidingen AGOG, MES, ONKU, 
 Je bevordert de agogische professionaliteit door de koppeling tussen theorie en praktijk te vertalen naar 

gemeenschapsgerichte educatieve contexten. 
 Je beheert de dagelijkse werking van de Maebar: uitwerking methodieken en workshops voor gebruik 

Maebar, boekingssysteem, promotie, gebruik en verspreiding MaeBar doorheen de opleidingen in kader van 
CSL.  

 Je geeft praktische en inhoudelijke ondersteuning aan docenten en studenten bij de concrete uitvoering van 
CSL-projecten binnen bijvoorbeeld volgende opleidingsonderdelen van de vakgroep Educatiewetenschappen 
(EDWE), o.m.: 

Generiek: 
 Inleiding Agogische Wetenschappen (1e Bach Agog) 
 Agologie (2de Bach Agog) 
 Gevalstudies Agogische Wetenschappen (3de Bach Agog) 

Profielspecifiek: 
 Capita Selecta uit de theorie van de cultuureducatie (Ma Agog)) 
 Innovatiemanagement in educatie (Ma Agog) 
 Social design, co-creatie en innovatie (Ma Agog) 
 Management for Educational Change (1st Ma ES) 
 Global Education and Development (1st Ma ES) 
 Case Studies Change and Innovation (2nd Ma ES) 

Afstemming (cluster)stage: 
 Stage agogische wetenschappen (3de Bach Agog) 
 Internship Educational Sciences (2nd Ma ES) 

 
 
Vereisten  (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)   
Masterdiploma in het domein van de Educatiewetenschappen  
 
Vereiste vaardigheden en ervaring  

● Heeft een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels 
● Heeft kennis van het agogische werkveld 
● Kan een netwerk van partners uitbouwen en beheren  
● Is flexibel, vindt positieve en constructieve oplossingen  
● Is enthousiast om zelf te ontwikkelen en bij te leren 

 
Aanbevolen vaardigheden en ervaring 

● Is vertrouwd met Brusselse educatieve en agogische werkveld 
● Heeft aantoonbare ervaring in projectwerking op vlak van CSL 
● Heeft een goede kennis van het Frans 

 
Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te 
raadplegen op de website van de universiteit). 
 
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

 
Bijkomende informatie 
Voorziene startdatum 01.03.2019 
Looptijd/duur contract 2 jaar (niet hernieuwbaar)  
Deadline sollicitatie 08.02.2019 
Solliciteren enkel via email aan Prof. dr. Liesbeth De Donder – liesbeth.de.donder@vub.be  
Verplichte sollicitatiedocumenten Curriculum Vitae en kopie diploma 
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20% - Ondersteuning Active Learning Center 

Vakgroep EDWE 

 
Taken 

 Uitbouw van interactive, educational research lab i.s.m. collega’s en lopende onderzoeks- en 
onderwijsprojecten in de Vakgroep Educatiewetenschappen; 

 Ondersteuning bij de inrichting van een ruimte voor onderwijsvernieuwing aan de vakgroep 
Educatiewetenschappen VUB, met focus op Active & Technology Enhanced Learning; 

 Uitbouw en professionalisering gebruik Active Learning Studio als sociaal onderzoekslabo waar co-creatie, 
social design-thinking en peer-learning worden toegepast. 

 Opstart van een lerend netwerk met geïnteresseerde VUB-onderzoekers, studenten  en externe organisaties 
op vlak van onderwijsvernieuwing.  

 
 
Vereisten  (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)   
Masterdiploma in het domein van de Educatiewetenschappen  
 
Vereiste vaardigheden en ervaring  

● Relevante ervaring op vlak van implementatieprocessen voor onderwijsvernieuwing en sociale innovatie; 
● Ervaring inzake beheer en opvolging van onderwijsprojecten; 
● Kan een netwerk van partners uitbouwen en beheren; 
● Kan onafhankelijk functioneren. 

 
Aanbevolen vaardigheden en ervaring 

● Is vertrouwd met leertheoretische principes en implementatieprocessen voor onderwijsvernieuwing; 
● Heeft aantoonbare ervaring binnen het domein van actief leren. 

 
Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te 
raadplegen op de website van de universiteit). 
 
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

 
Bijkomende informatie 
Voorziene startdatum 01.03.2019 
Looptijd/duur contract 1 jaar 
Deadline sollicitatie 08.02.2019 
Solliciteren enkel via email aan Prof. dr. Liesbeth De Donder – liesbeth.de.donder@vub.be  
Verplichte sollicitatiedocumenten Curriculum Vitae en kopie diploma 
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10% - Studentenparticipatie PE 

Vakgroep EDWE 

 
Taken 

 Ondersteunen van een facultaire studentenparticipatievisie en -actieplan (3 jaar), dit op een participatieve 
manier waarbij studenten en personeel betrokken worden  

o Inventarisatie van good practices aan andere faculeiten en universiteiten (internationaal) 
o Inventarisatie van innovatieve methodieken van (studenten)participatie 
o Contacteren van studenten/personeel, peilen naar noden bij studenten/personeel, samen met 

studenten/personeel ontwikkelen van ideeën en acties 
o Aftoetsen en communiceren van de studentenparticipatievisie en -actieplan intern in de faculteit, en 

extern  
o Het actieplan omvat de opleidingen: AGOG, PSY, MES/ONKU 

 Vanuit een 3-jarig actieplan, vertaalslag maken naar de betreffende vakgroepen en opleidingen 
 Opvolgen van de timing en voortuigang van de acties   
 Verkennen nood voor oprichten van een commissie studentenparticipatie 

o Voorbereiden van vergaderingen van de commissie studentenparticipatie 
o Opstellen van de agenda - verslagen maken van de vergaderingen  

 
 
Vereisten  (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)   
Masterdiploma in het domein van de Psychologie of Educatiewetenschappen  
 
Vereiste vaardigheden en ervaring  

● Heeft een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels   
● Heeft ervaring in het leiden van meetings  
● Is vertrouwd met communicatieprincipes – en activiteiten  
● Is kritisch ingesteld en signaleert problemen  
● Kan onafhankelijk functioneren  
● Staat open voor innovatie en innovatieve praktijken  
● Is flexibel, vindt positieve en constructieve oplossingen 
● Is enthousiast om zelf te ontwikkelen en bij te leren 

 
Aanbevolen vaardigheden en ervaring 

● Is vertrouwd met participatie of studentenparticipatie in het bijzonder 
● Heeft ervaring met het schrijven en opvolgen van actieplannen en projecten 

 
Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te 
raadplegen op de website van de universiteit). 
 
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

 
Bijkomende informatie 
Voorziene startdatum 01.03.2019 
Looptijd/duur contract 1 jaar 
Deadline sollicitatie 08.02.2019 
Solliciteren enkel via email aan Prof. dr. Liesbeth De Donder – liesbeth.de.donder@vub.be  
Verplichte sollicitatiedocumenten Curriculum Vitae en kopie diploma 
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30% - Ondersteuning Onderzoeksvakken 
Vakgroep EDWE 

 
Taken 
Algemene ondersteuning onderzoeksvakken AGOG en MES waaronder: 

 Organisatie jaarlijkse Thesismarkt (AGOG en MES)  
 Masterproef mondelinge verdediging (AGOG – MES/ONKU)  

o Praktische organisatie van mondelinge verdediging masterproeven 
o Inhoudelijke voorbereiding van studenten  

 Thesisseminarie AGOG  
o Praktische en inhoudelijke ondersteuning workshops 
o Praktische organisatie en ondersteuning lezingen  

 Statistische Analyse voor Agogen  
o Praktische en inhoudelijke ondersteuning workshops en examen SPSS 

 Onderzoeksmethoden en -technieken (AGOG)  
o Praktische en inhoudelijke ondersteuning workshops en examen SPSS 

 Agogisch onderzoekspracticum (AGOG)  
o Praktische en inhoudelijke ondersteuning workshops/opdracht SPSS 
o Praktische en inhoudelijke ondersteuning workshops/opdracht Kwalitatief interviewen 

 Research seminars (MES)  
o Praktische en inhoudelijke ondersteuning workshops/opdracht SPSS 
o Praktische en inhoudelijke ondersteuning workshops/opdracht Kwalitatief interviewen 

 
 
Vereisten  (academisch diploma, academische merites, deskundigheid, kennis, vaardigheden)   
Masterdiploma in het domein van de Psychologie of Educatiewetenschappen  
 
Vereiste vaardigheden en ervaring: 

● Heeft een goede kennis van het Nederlands en Engels  
● Heeft goede onderzoeksvaardigheden 
● Heeft goede kennis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, -en bijhorende analyseprogramma’s (i.e. 

SPSS, MaxQDA) 
● Is kritisch ingesteld en signaleert problemen  
● Respecteert deadlines, levert resultaten die zowel vormelijk als inhoudelijk correct zijn, is punctueel 
● Kan onafhankelijk functioneren  
● Staat open voor innovatie en innovatieve praktijken  
● Is enthousiast om zelf te ontwikkelen en bij te leren 

 
Aanbevolen vaardigheden en ervaring: 

● Heeft ervaring met les en training geven, begeleiden van studenten 
 
Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te 
raadplegen op de website van de universiteit). 
 
Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. 

 
Bijkomende informatie 
Voorziene startdatum 01.03.2019 
Looptijd/duur contract 2 jaar 
Deadline sollicitatie 08.02.2019 
Solliciteren enkel via email aan Prof. dr. Liesbeth De Donder – liesbeth.de.donder@vub.be  
Verplichte sollicitatiedocumenten Curriculum Vitae en kopie diploma 

 
 


