Teamleider Onderwijs en opdrachthouder
Onderwijsontwikkeling graduaatsopleidingen Mens en
Samenleving (ad interim)
Waar staan wij voor?
Een samenleving waarin het goed leven en werken is voor iedereen: daar draagt
Arteveldehogeschool aan bij door dé makers van de wereld van morgen te vormen. Wij verleggen
continu onze grenzen, samen met onze 1500 medewerkers en 15.000 studenten. Als hogeschool
hebben wij de kracht om mee te bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet.
Werken bij Arteveldehogeschool?
Dat is jouw talenten en competenties ontwikkelen in een motiverende leer- en onderzoeksbiotoop.
We leggen de focus op de mens achter elke unieke medewerker. Vertrouwen, vrijheid,
verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap vormen daarbij de leidraad.
Word jij “onze” maker van de wereld van morgen?
Als teamleider Onderwijs voor de graduaatsopleidingen van het expertisenetwerk Mens en
Samenleving, bouw je mee aan de toekomst van deze opleidingen. Vanuit jouw onderwijskundige
expertise stuur je onderwijsprocessen aan en volg je deze op. Je werkt heel nauw samen met de
teamleider en hoofd van de opleiding, de coördinator Onderwijsontwikkeling en digitaal leren van
het expertisenetwerk, ...
Een teamleider is een meewerkende leidinggevende binnen het Expertisenetwerk Mens en
Samenleving. Je maakt deel uit van het opleidingenmanagementteam van de graduaten Mens en
Samenleving (OMT). De teamleider is, samen met het respectievelijke hoofd, verantwoordelijk voor
het behalen van de vooropgestelde doelen. Hij/zij/hen ondersteunt het hoofd in het uitdragen en
realiseren van de visie, waarborgen van een goede interne organisatie en samenwerking. Je draagt
sterk bij tot het beleid van de respectievelijke opleidingen en de graduaten Mens en Samenleving.

Functie
•

•

In een gedeeld leiderschap met het hoofd en teamleider van de graduaatsopleidingen ben
je inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de
onderwijsontwikkeling, het toetsbeleid en de onderwijsorganisatie in de opleiding.
Je bouwt hiertoe een sterke en gedragen onderwijsvisie uit. Dit doe je in nauwe
samenwerking met het team, het hoofd van de graduaatsopleidingen, de teamleiders, de
coördinatoren binnen het expertisenetwerk Mens en Samenleving, ...

•

•
•
•
•

Je neemt hierin initiatief en coördineert o.a. het proces van curriculumvernieuwing,
inhoudelijke afstemming tussen de programmalijnen, de vertaling van het programma in
heldere ECTS-fiches, opvolging procedure EVK- en EVC, .…
Je bouwt een relevant netwerk uit in functie van het beleid van de respectievelijke
graduaatsopleidingen.
Je neemt initiatief en coördineert verschillende processen binnen de opleidingen.
Je voorziet daarbij gerichte professionalisering voor het team en je bent in staat
inspirerend te coachen.
Je draagt vanuit jouw perspectief bij aan het beleid van de graduaten en het
expertisenetwerk Mens en Samenleving waartoe de opleiding behoort.

Profiel
Als Teamleider Onderwijs en opdrachthouder onderwijsontwikkeling van de Graduaatsopleidingen
binnen het expertisenetwerk Mens en Samenleving:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

communiceer je transparant en aangepast met alle stakeholders
ga je graag participatief aan de slag
voel en beweeg je je comfortabel in de tussenpositie tussen team en opleidingshoofd.
heb je expertise in curriculum en onderwijs.
beschik je over onderwijskundige bagage.
heb je affiniteit met graduaatsopleidingen
heb je bij voorkeur zelf ervaring in lesgeven.
kan je visie ontwikkelen en ben je sterk om deze om te zetten in beleid en praktijk.
formuleer je doelen en werk je planmatig, georganiseerd en resultaatsgericht.
ben je sterk in netwerken.
kan je processen begeleiden en optimaliseren.
denk je en handel je vanzelf proactief
ben je vaardig in het gebruik van de courante ICT-toepassingen.

Aanbod
•

•
•

De specifieke opdracht van deze teamleider voor de graduaatsopleidingen Mens en
Samenleving bedraagt 50% ad interim tot eind december en wordt tijdelijk aangevuld met
een 50% opdrachthouder Onderwijsontwikkeling GRA MES tot eind december 2021.
Statuut: onderwijzend personeel, 100% ad interim ter vervanging van een afwezige collega,
tot eind december. Mogelijks verlengbaar. Deze vacature is splitsbaar in deelopdrachten.
Arbeidsvoorwaarden: barema 316 bachelor/502 master

Meer informatie
•

•

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 online
gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure,
waarna feedback mogelijk is.
Informatie kan je bekomen bij An Beghein, hoofd Graduaatsopleidingen. 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.
Solliciteren kan tot via de jobapplicatie.

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

