
Junior consultant onderwijs en levenslang 

leren 

Digitalisering, de COVID-pandemie en andere maatschappelijke evoluties stellen ons 

onderwijs voor grote uitdagingen. Leren stopt niet bij het einde van de leerplicht, of aan de 

grenzen van de schoolpoort: levenslang leren, informeel leren, blended en hybride leren,… 

winnen aan belang. IDEA Consult geeft beleidsmakers en stakeholders advies om evidence 

informed keuzes te kunnen maken voor het onderwijs, de opleiding, en het levenslang leren 

van de toekomst.  

Om ons ‘human capital’ team te versterken, zoeken we een:   

JUNIOR CONSULTANT ONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN (M/V/X) 

Jouw taken en verantwoordelijkheden   

 Samen met je collega’s breng je projecten over onderwijs, opleiding en levenslang 

leren tot een goed einde;  

 Je werkt mee aan alle fases van het project (de offertefase, uitvoering en analyse en 

rapportage) en bent in staat om de resultaten van je werk te presenteren;  

 Je werkt op verschillende types projecten (onderzoek, monitoring, beleidsevaluatie en 

impactmeting) en hanteert hierbij verschillende methodieken (deskonderzoek, 

interviews, focusgroepen, statistische analyses, surveys, …);  

 Je verdiept je in de thema’s onderwijs en opleiding, aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt, levenslang leren, competentienoden en -prognoses, competentiebeleid, 

om- en bijscholing…  

Jouw profiel  

 Je hebt een brede interesse in het belang van onderwijs en levenslang leren voor de 

samenleving als geheel en voor de arbeidsmarkt in het bijzonder;  

 Je bent een master in de onderwijskunde, of in de economische, sociale of 

gedragswetenschappen met aantoonbare affiniteit met onderwijs en levenslang leren;    

 Je bent vertrouwd met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden;  

 Je kan groepsprocessen (bv. workshop, lerend netwerk,…) faciliteren;  

 Je kan zowel zelfstandig als in team werken;  

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als 

mondeling);  

 Je beschikt over actieve kennis van het Nederlands en het Engels.   

Wat bieden wij?   

 Een boeiende job in een fijn team, waarin je de kans krijgt om verder expertise op te 

bouwen in het thema;  

 Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling via externe opleidingen, on-the-job 

training en coaching;   



 Contacten met belangrijke publieke en private klanten en stakeholders (federale, 

regionale en lokale overheden, onderwijskoepels, sectoren, sociaaleconomisch 

middenveld, academische experten...);   

 Een competitief verloningspakket met uitgebreide extralegale voordelen;   

 Een stimulerende bedrijfscultuur, met een vlakke structuur, een gezonde dosis 

flexibiliteit, en collega’s met verschillende achtergronden en nationaliteiten.   

Neem contact op met ons  

Stuur uiterlijk op 25 februari 2022 jouw motivatiebrief en cv naar Ella Desmedt, 

ella.desmedt@ideaconsult.be 

 

mailto:ella.desmedt@ideaconsult.be

