
 

Docenten voor de Bachelor Pedagogie van het jonge kind 

met expertise rond professionaliseren, teamontwikkeling, coaching, gespreksvoering met gezinnen, 
ondernemen, levenslang leren en/of digitaal leren 

 

  

Ben jij in de wieg gelegd om studenten te begeleiden, te ondersteunen en te laten groeien? Heb 
je een passie voor kinderen, jongeren, gezinnen en professionals? En heb je een hart voor de 
sector kinderopvang? Dan hebben wij een plaatsje voor jou in ons team! 

Algemene functie 

• Je maakt deel uit van het enthousiaste team van de opleiding PJK: Opvoeding en Coaching. 
Je werkt nauw samen met collega’s binnen de programmalijnen waarin je opdrachten 

opneemt.  
• Je verzorgt onderwijsactiviteiten: je staat in voor het voorbereiden, organiseren en 

begeleiden van leerprocessen, je beoordeelt en geeft feedback. Je stippelt samen met 
collega’s doelen uit, bepaalt inhouden en onderwijsaanpak van opleidingsonderdelen. Voor 

de start kan je terugvallen op bestaand studiemateriaal.  
• Je motiveert studenten en kan hen talentgericht coachen en begeleiden bij hun stage en 

begeleidt hen als trajectcoach 
• Je bewaakt mee de effectiviteit van de onderwijsactiviteiten en leermiddelen en denkt mee 

na over proces- en organisatorische verbeteringen, onder andere in de transitie naar 
blended leren. 

• In het kader van de Switch-opleiding verzorg je mogelijks enkele avondlessen gespreid over 

het jaar. 

• Je bent inzetbaar als projectmedewerker in (onderzoeks)projecten die zich in je 

expertisedomein situeren, voornamelijk in de sector kinderopvang. 
• Je bent ook bereid om nascholing en vorming te bieden aan het ruimere werkveld van de 

opleiding. 
• Als teamlid neem je eveneens taken op in het kader van opleidingsondersteuning: 

vergaderingen, examentoezichten, examencommissies, infodagen, ....  

• Je werkt onder leiding van het opleidingshoofd. 

Deelfuncties  

We zoeken meerdere nieuwe collega's die verschillende van onderstaande deelopdrachten kunnen 

opnemen (combinaties zijn mogelijk). Elke deelfunctie wordt gecombineerd met een pakket 
stagebegeleiding en een vak uit onze professionaliseringslijn: Onderzoeken en innoveren 1, 2 of 3. 
Meer uitleg over de vakken vind je in de ECTS-fiches.  

https://ects.arteveldehogeschool.be/ahsownapp/ects/ECTSEasy.aspx


1. Werken met professionals 

• Je geeft les in de vakken Coaching en professionalisering, Werken in team, Werken met 

teams, Werken in een organisatie 
• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met professionals, als leidinggevende, als 

individuele of teamcoach en/of expertise rond organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg... 

2. Werken met gezinnen 

• Je geeft les in de vakken Samen opvoeden 2 of Building Bonds through education and care. 
De focus ligt daarbij op het aanleren van gespreksvaardigheden. 

• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met gezinnen 

3. Ondernemen 

• Je begeleidt studenten die een eigen (fictieve) onderneming opzetten via probleemgestuurd 
onderwijs in het vak Profilering als ondernemer en S/Verdieping 

• Je hebt expertise en affiniteit mbt ondernemen, business model canvas... 

4. Professionalisering van de sector kinderopvang 

• Je werkt mee in het project 'Nieuwe krachten voor de Gentse kinderopvang' en bouwt zo 

mee aan een mentorenopleiding voor de sector kinderopvang. 

• Je hebt affiniteit met en ervaring in de sector kinderopvang 
• Je hebt goesting om ook via andere projecten je schouders te zetten onder de 

professionalisering van de sector kinderopvang 

5. Digitaal leren 

• Je ondersteunt docenten in het technisch en onderwijskundig vormgeven van digitale 
leerpaden, kennisclips, online lesmomenten... 

• Je kan docenten inspireren en motiveren door zelf actief digitale werkvormen te gebruiken. 

• Je bent digitaal vaardig en bent vertrouwd met heel wat digitale tools. Je bent leergierig en 
wil je verdiepen in dit domein. 

6. Levenslang leren 

• Je vormt de connectie tussen de opleiding en het hoofd Levenslang leren binnen ons 
expertisenetwerk.  

• Je pikt ideeën op bij collega's, uit onderzoeksprojecten... en ondersteunt collega's om  deze 
om te zetten naar een nascholingsaanbod 

• Je gaat in op vragen van het werkveld, projectoproepen, bestek voor nascholingen... en 

levert zo sterke projectvoorstellen op. 

Profiel 

• Je hebt een masterdiploma in de Pedagogische wetenschappen, Arbeids-, organisatie- en 

personeelspsychologie, Sociologie of Sociaal werk, of je hebt een ander masterdiploma met 
gelijkwaardige expertise, of een bachelordiploma met aantoonbaar relevante ervaring voor 
deze vacature. 

https://jobs.arteveldehogeschool.be/Vacatures/Details/Nieuwe%20krachten%20voor%20de%20Gentse%20kinderopvang


• Een afgewerkte lerarenopleiding is vereist. Een PhD is een meerwaarde, maar geen must. 

• Je bent expert in het domein van professionalisering, coaching, teamwerking en 
organisatieontwikkeling. Je bent vertrouwd met minstens een deel van het brede werkveld 
van de opleiding, bij voorkeur de sector kinderopvang. 

• Je bent enthousiast en gemotiveerd om impact te realiseren door onderwijs en 

leerprocessen op een inspirerende manier vorm te geven en te ondersteunen en studenten 
talentgericht te coachen. 

• Je kan op een heldere, inspirerende en overtuigende manier communiceren, zowel 

schriftelijk als mondeling. 
• Je beschikt over degelijke onderzoekscompetenties. Projectervaring wordt gewaardeerd. 

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

• Je bent vlot in de Engelse taal. Je schrikt er niet voor terug om op termijn les te geven in het 
Engels. C1-niveau in Engels is een meerwaarde. 

• Je bent zeer vaardig in het gebruik van courante ICT-toepassingen en schrikt er niet voor 

terug om kennisclips op te nemen of webinars te geven. 
• In functie van stagebezoeken beschik je over een rijbewijs B en een wagen. 

Aanbod 

• 180% tem 31 december 2021 - 140% tem 31 augustus 2022, te verdelen over minstens 2 
collega's. 

• Deelopdrachten kunnen gecombineerd worden met de vacature 'Teamleider curriculum 

PJK'. 

• Deels contractueel onderwijzend personeel, deels statutair ad interim. 
• Aanstellingsperiode van 01/09/2021 tot 31/08/2022. Kan verlengd worden. 

• 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 informatie 

• Geef in je sollicitatie aan voor welke van de 6 deelopdrachten (combinaties zijn mogelijk) je 
je kandidaat stelt.  

• We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten, ervaring en je motivatie te schetsen en deze 

met de  vacature te verbinden.  Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten 
die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek op 1 juli. Alle 

kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure, waarna feedback 
mogelijk is. 

• Informatie kan je bekomen bij Sofie De Backer, hoofd opleiding Pedagogie van het Jonge 

kind (09 234 88 34). Voor informatie over de procedure contacteer Charlotte François of 
Birgit Bruylandt, medewerkers dienst HRM & Development. Voor vragen aangaande je 

personeelsstatuut, contacteer Nele Demeester, diensthoofd personeelsbeheer. 

• Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 
• Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid). 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=30
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=30
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool
mailto:charlotte.francois@arteveldehs.be
mailto:birgit.bruylandt@arteveldehs.be
mailto:nele.demeester@arteveldehs.be
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/personeel-hogescholen

