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AlterEdu is  een start -up die dankzi j  onderzoek naar de onderl iggende
bouwstenen van competenties ( i .e.  het  AlterEdu-model ,  doctoraats-
onderzoek Kenens) een HRtech instrument hebben ontwikkeld waarmee
we mensen wi l len helpen om anders te ki jken naar de arbeidsmarkt ;  één
waar er  geen tekort  is  aan talent ,  maar vooral  onontdekt  talent  én een
manier  om wat er  nodig is  en wat mensen hebben te doen matchen,
dankzi j  geïnformeerde keuzes en groeipotent ieel .

WAAROVER GAAT DIT?

Natuurl i jk  wi l len we als bedri j f  ook  evidence-based te werk bl i jven gaan
en wat heb je daarvoor nodig? Juist  ja ,  ondernemende researchers en
stat ist ic i  die samen met ons AlterEdu wi l len uitbouwen.  Wi j  z i jn  een
dynamisch duo en daarom vaak op de baan.  AlterEdu zit  dan ook ergens
tussen Antwerpen,  Gent en de Kempen.  We hebben een passie voor
ontwikkel ing en hechten veel  belang aan teamgevoel .  Michel  neemt
daarbi j  het  voortouw in het  commerciële en Tanika in research.

Hoe een dag bi j  ons eruit  z iet? Eer l i jk? Geen idee.
Behalve dat  het  elke dag hard werken is  en verantwoordel i jkheid nemen
is voor iets waar je  echt in gelooft ,  z i jn  start -ups vr i j  onvoorspelbaar.  Er
is  geen takenpakket of  uurrooster  aan te hangen,  maar we kunnen je
natuurl i jk  wel  zeggen wat we van plan zi jn!

WAT ZOU MIJN ROL ZIJN?

Het AlterEdu-model  is  geval ideerd en onderbouwd samen met het
werkveld ,  maar met vervolgonderzoek wi l len we het  model  verder
val ideren,  maar ook dimensies toevoegen voor extra diepgang.  Denk
hierbi j  aan het  effect  van context ,  subconstructen,  memory bias study,
interrater  study,  i tems ontwikkelen,  nieuwe versies ontwikkelen (taal ,
cultuur  & achtergrond) ,  maatschappel i jke tendensen zoeken.  Hier  hoort
natuurl i jk  experimenteel  onderzoek bi j ,  waaronder interviews,  QCA’s ,
l i teratuurstudie ,  stat ist iek en art ikels schri jven ter  publ icat ie.  Hol ist isch
denken en interdiscipl inar i tei t  staan hier in centraal .  Tegel i jkert i jd  rolt
AlterEdu de wetenschappel i jke bevindingen commercieel  ui t ,  wat
betekent dat  al les wat we onderzoeken ook moet omgezet worden in de
prakt i jk .  Dit  kunnen IT/AI-ontwikkel ingen zi jn ,  t rainingen aan het
werkveld ,  best  pract ices inzetten,  you name i t !
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We gaan geen el lenlange l i jst  van competenties maken,  want “walk your
talk” ,  maar er  z i jn  wel  een paar dinget jes waar we voorlopig niet  omheen
kunnen:

Jouw moedertaal  is  Nederlands,  want het  model  is  voorlopig zeer
taalgevoel ig.  Je hebt aff ini tei t  met sociologie ,  psychologie ,
pedagogische wetenschappen of  l inguïst iek (of  als je  een argument hebt
voor een andere r icht ing) en een masterproef achter  de kiezen.  Complexe
stat ist iek kunnen,  is  heel  leuk,  maar als je  bereid bent om het te leren,  is
dat  ook een opt ie.  Dat  is  het !  Wi j  geloven in mensel i jke ontwikkel ing,  en
ook in ons model ,  dus of  we een match zi jn op dat  v lak,  zul len we
sowieso ontdekken!

Maar att i tude is  ook extreem belangri jk !  Dus geven we je graag alvast
wat vragen mee:

Hoe ki jk  j i j  naar deze funct ie?
Is dit  hét  project  waar j i j  graag je tanden in zou zetten?
Hoe zou j i j  h ier  je  eigen ding van maken?

Stuur een mai l t je  naar michel@alteredu.be  en we zi jn vertrokken!

ZIN OM JOUW VISIE TE DELEN EN TE KIJKEN
OF WE EEN MATCH ZIJN?

EEN VERSCHIL MAKEN VOOR DE
MAATSCHAPPIJ ÉN DE MENSEN?

Ja? Eerst  even ki jken of  j i j  je  thuis zou voelen bi j  ons:

HOE MAAK IK KANS?


