
 

Gastprofessor bachelor na bachelor in het onderwijs buitengewoon 

onderwijs & zorgverbreding en remediërend leren 

Begeleider van lerend netwerk 3: Hoe ontwikkel je onderwijsinnovaties vanuit 
de noden van de school en de maatschappij? 

 

Context 

Het nieuwe curriculum van de opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs en 
de opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren van 
Arteveldehogeschool voorziet 3 lerende netwerken.  

In lerend netwerk 3 staat de vraag 'Hoe ontwikkel je onderwijsinnovaties vanuit de noden van de school 
en de maatschappij?' centraal. Studenten worden in 5 groepen verdeeld op basis van hun werkplek:  

1. Zorg op schoolniveau in het kleuteronderwijs: verandering brengen in kleuteronderwijs met het 
oog op een verhoogde onderwijskwaliteit is een hele uitdaging. Een duurzaam zorgbeleid 
realiseren is dan ook de verantwoordelijkheid van elke onderwijsprofessional. Vertrekken vanuit 
het pedagogisch project en een gedragen zorgvisie zijn daarbij essentieel. Door het inzetten op 
duurzame partnerschappen realiseren we binnen een afgebakende focus onderwijsinnovatie. 

2. Zorg op schoolniveau in het lager onderwijs: verandering brengen in lager onderwijs met het oog 
op een verhoogde onderwijskwaliteit is een hele uitdaging. Een duurzaam zorgbeleid realiseren is 
dan ook de verantwoordelijkheid van elke onderwijsprofessional. Vertrekken vanuit het 
pedagogisch project en een gedragen zorgvisie zijn daarbij essentieel. Door het inzetten op 
duurzame partnerschappen realiseren we binnen een afgebakende focus onderwijsinnovatie. 

3. Zorg op schoolniveau in het secundair onderwijs: verandering brengen in secundair onderwijs met 
het oog op een verhoogde onderwijskwaliteit is een hele uitdaging. Een duurzaam zorgbeleid 
realiseren is dan ook de verantwoordelijkheid van elke onderwijsprofessional. Vertrekken vanuit 
het pedagogisch project en een gedragen visie op leerlingenbegeleiding zijn daarbij essentieel. 
Door het inzetten op duurzame partnerschappen realiseren we binnen een afgebakende focus 
onderwijsinnovatie. 

4. Orthodidactiek in het buitengewoon basisonderwijs: verandering brengen in het buitengewoon 
basisonderwijs met het oog op een verhoogde onderwijskwaliteit is een hele uitdaging. Duurzame 
handelingsplanning realiseren is dan ook de verantwoordelijkheid van elke onderwijsprofessional. 
Vertrekken vanuit het pedagogisch project en een orthodidactische aanpak op maat zijn daarbij 
essentieel. Door het inzetten op duurzame partnerschappen realiseren we binnen een 
afgebakende focus onderwijsinnovatie. 

5. Orthodidactiek in het buitengewoon secundair onderwijs: verandering brengen in het 
buitengewoon secundair onderwijs met het oog op een verhoogde onderwijskwaliteit is een hele 
uitdaging. Duurzame handelingsplanning realiseren is dan ook de verantwoordelijkheid van elke 
onderwijsprofessional. Vertrekken vanuit het pedagogisch project en een orthodidactische aanpak 



op maat zijn daarbij essentieel. Door het inzetten op duurzame partnerschappen realiseren we 
binnen een afgebakende focus onderwijsinnovatie. 

Functie 

• Als begeleider van lerend netwerk 1 (ong. 25 deelnemers die gekozen hebben voor één van de 
thema's) ben je mee verantwoordelijk voor een aantal onderwijsactiviteiten in de vorm van team 
teaching: 
o Je bereidt samen leerprocessen voor 
o Je geeft leerprocessen samen vorm 
o Je evalueert samen de onderwijsleerprocessen 

• Je bent assessor: je geeft formatieve en summatieve feedback aan de studenten 
• Je zet je kennis en praktijkervaring uit het onderwijs actief in. 

Profiel 

• Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma (ortho-)pedagogische wetenschappen in 
combinatie met een specifieke lerarenopleiding, of een relevant bachelordiploma 
(lerarenopleiding, ergotherapie, logopedie, …). 

• Je hebt ruime praktijkervaring in een beleidsondersteunende rol het (buiten)gewoon onderwijs. 
• Je bent opgeleid als coach of hebt voldoende aantoonbare ervaring in een coachende rol. 
• Je bent expert in één of meer van de boven opgegeven thema's van lerend netwerk 3. 
• Je bent gemotiveerd om leerprocessen van studenten hoger onderwijs innoverend vorm te geven 

en te begeleiden, en om studenten talentgericht te coachen. 
• Vertrouwdheid met het hoger onderwijs is een pluspunt.  
• Je bent enthousiast om in teamteaching samen te werken met een collega uit het opleidingsteam. 
• Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als mondeling.  
• Je bent zeer vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen en social media. 
• Je bent beschikbaar op donderdagnamiddag (13.30u – 17.00u) 

Statuut & aanbod 

• Overeenkomst als gastprofessor in dienstverband of als zelfstandige  
• 70€ per contactuur (voorbereiding en evaluatie inbegrepen) 
• 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. 

  

Infosessie 
Er is een infosessie voorzien waarin 

• het concept van het nieuw curriculum wordt uitgelegd 
• de opdracht van een begeleider van een lerend netwerk wordt toegelicht 
• het statuut van gastprofessor wordt verduidelijkt. 

Deze sessie vindt plaats op dinsdag 7 mei 2019 van 18 tot 19u op campus Brusselsepoortstraat in lokaal 
A1.01. 

  



Meer informatie 

• We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Vermeld zeker ook de 
thema's uit het lerend netwerk waarvoor je belangstelling hebt. 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.  

• Gesprekken zullen plaatsvinden op 22 of 23 mei 2019 vanaf de vooravond. 
• Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht op de infosessie of contact opnemen met Kaat 

Delrue, opleidingsdirecteur, 09 234 81 00. Met andere vragen over deze vacature of 
selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 
38. 

• 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). 

Solliciteer nu 

mailto:bram.vanbaarle@arteveldehs.be
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen
https://jobs.arteveldehogeschool.be/Account/SignUpSignIn?returnUrl=%2FSollicitatie%2FOverzicht%3FvacId%3D414
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