ONDERZOEKER ESF E-LEREN


Contracttype
Onderzoeker


Salarisschaal
Salarisschaal equivalent met het barema 502 van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).
Je krijgt een laptop ter beschikking vanaf een opdracht van 35%.


Plaats van tewerkstelling
Flexibiliteit om op alle campussen te werken, met uitvalsbasis campus Kortrijk


Volume opdracht
50%

“ZIJN GEDREVENHEID, SAMENWERKING EN INNOVATIE OOK VOOR JOU DRIE BELANGRIJKE WAARDEN?”

FUNCTIEOMSCHRIJVING
ESF-Vlaanderen lanceerde in het voorjaar van 2021 een projectoproep waarbij ze opleidingsverstrekkers willen ondersteunen op vlak van e-leren. Naast
het onderzoeken van technologische mogelijkheden heeft men daarbij oog voor de ontwikkeling van de noodzakelijke didactiek en wordt een adequate
begeleiding van de lerenden uitgewerkt, met extra aandacht voor lerenden met specifieke ondersteuningsnoden. Aansluitend wordt ook begeleiding
voor de docenten uitgewerkt. VIVES werkte in het kader van deze oproep twee projecten uit die beiden werden goedgekeurd. Als projectmedewerker
ben je verantwoordelijk voor beide projectvoorstellen. Voor de uitwerking van de projecten word je aangestuurd door de dienst onderwijsbeleid binnen
VIVES.
ZORGvuldige e-leerpaden: digitaal aanleren van vaardigheden in bacheloropleidingen gezondheidszorg
Binnen dit project ontwikkelen we interactieve e-leerpaden voor het aanleren van vaardigheden voor studenten uit de bacheloropleidingen Ergotherapie
en Verpleegkunde. Een e-leerpad is een digitaal leermiddel waarbij studenten doelgericht, op afstand en op een interactieve manier verschillende
vooropgestelde leeractiviteiten uitvoeren. Om het leerproces van studenten op afstand te ondersteunen, maken docenten gebruik van learning

analytics. Als projectmedewerker ga je aan de slag in ontwerpteams met o.a. inhoudelijke experten (docenten) en onderwijstechnologen om dit project
vorm te geven.
Remote Lab Connection in de bacheloropleiding Eletronica-ICT
Dit project slaat de brug tussen technologie en didactiek voor het ontwikkelen van remote labs. Een remote lab is een online leeromgeving waarop de
student fysieke apparatuur (labinfrastructuur op de campus) kan besturen vanop afstand. Medewerkers van de opleiding staan in voor de
vakinhoudelijke en technische kant van het project, de dienst onderwijsbeleid voor didactische en onderwijskundige ondersteuning.
Op regelmatige basis koppel je terug naar het Lerend Netwerk van ESF over beide projecten.

PROFIEL
Je beschikt over een masterdiploma in de Pedagogische Wetenschappen, Psychologische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen of een
ander relevant masterdiploma;
Je hebt voeling met het hoger onderwijs;
Je hebt een sterke interesse in blended leren en e-leren;
Je bent een krak in projectuitbouw, projectopvolging en rapportering;
Ervaring met (onderwijs-)onderzoek is een meerwaarde;
Je bent bereid (waar nodig) je te verplaatsen naar de verschillende campussen van VIVES.
Functiespecifieke competenties
Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
Je bent sterk in het geven van advies, het argumenteren en onderhandelen.
Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
Je kan vlot beslissingen nemen rekening houdend met diverse factoren.
Je werkt vernieuwend/innovatief.
Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
Je gaat constructief kritisch te werk.

ORGANISATIE
VIVES ALS GROOTSTE AANBIEDER VAN KWALITEITSVOLLE OPLEIDINGEN ONTDEKKEN? NEEM EEN KIJKJE OP ONZE
WEBSITE: VIVES.BE

PERIODE VAN AANSTELLING
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 50%, zo snel mogelijk te starten tot en met 31 augustus 2022. Er is kans op verlenging mits positieve evaluatie.
Het project loopt tot en met 14 oktober 2022.
Je kan kandideren tot en met 7 november 2021.
Deze vacature kan gecombineerd worden met andere vacatures in VIVES.

CONTACT
Inhoudelijk:
mevrouw Patricia Waerniers, directeur onderwijsbeleid,
via mail patricia.waerniers@vives.be
mevrouw Ele Holvoet, domeincoördinator onderwijsontwikkeling en professionalisering,
via mail ele.holvoet@vives.be
Administratief:
mevrouw Liene Holvoet, medewerker HR administratie,
via mail liene.holvoet@vives.be

 SOLLICITEER NU

 STUUR DEZE VACATURE DOOR

“WE WERVEN AAN OP BASIS VAN COMPETENTIES, ONGEACHT LEEFTIJD, ORIGINE, BEPERKING.”
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VIVES Brugge
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
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