
 

 

(PRAKTIJK)LECTOR PROFESSIONALISERING, TEAM EN ORGANISATIE 
voor de bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind 

|  
Referentienummer PJK/2019/02/01 
Uiterste 
sollicitatiedatum 03/03/2019 

Opdrachtgrootte 100% 
Statuut deels Onderwijzend personeel/statutair ad interim, deels contractueel. 
Aanstellingsperiode van 23 april tot 31 augustus 2019. Wordt verlengd na gunstige 

evaluatie met uitzicht op een vaste aanstelling en benoeming later in 
de loopbaan. 

Opleidingsniveau Bachelor, Master of PhD 
Functieomschrijving • Je maakt deel uit van het team van de opleiding Bachelor in de 

Pedagogie van het jonge kind van Arteveldehogeschool. 
• Als docent 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. Voor de start kan je terugvallen 
op bestaand studiemateriaal. 

• Je begeleidt studenten in het verwerven van kennis en 
inzichten, attitudes, vaardigheden en competenties in de 
opleidingsonderdelen Onderzoeken en innoveren 2, Werken in 
team en Werken met teams, dus voornamelijk in de 
programmalijn Werken met professionals. Meer informatie 
over alle opleidingsonderdelen van de opleiding vind je in 
de ECTS-fiches. 

• Je begeleidt studenten tijdens hun stage en eventueel bij 
hun bachelorproef. 

• Van bij de aanvang ben je ook inzetbaar als projectmedewerker 
in projecten die zich in je expertisedomein situeren. 

• Je werkt samen met collega’s van de programmalijn(en) en het 
opleidingsteam. 

• 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 rapporteert aan de opleidingscoördinator en de 
opleidingsdirecteur. 

  

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/pedagogie-van-het-jonge-kind
http://www.arteveldehogeschool.be/ects


Profiel • Je bent master in de pedagogische wetenschappen, sociologie 
of sociaal werk, of je hebt een ander masterdiploma met 
gelijkwaardige ervaring of een bachelordiploma met 
aantoonbaar relevante ervaring voor deze vacature. 

• Een lerarenopleiding is zeer wenselijk en een doctoraat een 
duidelijke meerwaarde. 

• Projectervaring wordt gewaardeerd. 
• Je bent vertrouwd met werkvelden gefocust op opvoeding, 

gezinnen en bent expert inzake professionalisering, 
teamwerking, coaching en organisatieontwikkeling. 

• Je kan leerprocessen van studenten hoger onderwijs 
voorbereiden, organiseren en begeleiden, en studenten 
talentgericht coachen. Vertrouwdheid met het hoger onderwijs 
is een pluspunt. 

• Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als 
mondeling. 

• Je ziet het belang van internationalisering en kan je steentje 
bijdragen in het uitbouwen van een internationaal netwerk. 

• Door jouw onderzoekscompetenties kan je ook studenten 
hierin coachen. 

• Je bent vlot in de Engelse taal: C1-niveau is een meerwaarde. 
• Je bent zeer vaardig in het gebruik van de courante ICT-

toepassingen. 
• In functie van de stagebezoeken beschik je over een rijbewijs 

en kan je beschikken over een wagen. 

Aanbod • Aanstelling in salarisschaal 316 (bachelor) of  502 (master). 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 infomatie 
• We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je 

motivatie te schetsen. 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 Wendy De Weyer, opleidingscoördinator, 0475 72 51 
51.  Met andere vragen over deze vacature of 
selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd 
HRM & professionalisering, 09 234 91 38.  

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

desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=24
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=24
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool
mailto:bram.vanbaarle@arteveldehs.be


• Meer informatie over werken in hogescholen (informatie 
Vlaamse overheid). 

Solliciteren voor deze 
functie 

• Registreer je hier als sollicitant. 
• Ben je al geregistreerd? Meld je hier aan. 

 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen
https://www.arteveldehogeschool.be/jobs/ahswebapp/pages/registratie/Registratie.aspx
https://www.arteveldehogeschool.be/jobs/ahswebapp/Login.aspx?ReturnUrl=%7E/ahswebapp/pages/vacatures/VacatureDetail.aspx?vacatureID=1202

