
 

        
 

VACATUREBERICHT  
           4 mei 2022 

Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit 
(Tijdelijk – 40% aanstelling) 
 

LUCA School of Arts  

Locatie: in overleg te bepalen 

 

Voorstelling Hogeschool  

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent 

zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen 

van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht 

en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi 

Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 

studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en 

filmmakers, fotografen en ontwerpers. 

 

 
Opdracht  

 

Je komt terecht in een team van enthousiaste collega’s die graag samenwerken en gezamenlijk én zelfstandig 

mooie dingen realiseren. We staan in voor een deskundige en proactieve ondersteuning van opleidingen en 

directie. 

 

Als stafmedewerker onderwijs en kwaliteit werk je mee aan het ondersteunen en stimuleren van: 

 

o de kwaliteitscultuur binnen de opleiding(en) en van LUCA  

o het LUCA-kwaliteitsbeleid en  ondersteunen van  de opleidingen bij de duurzame uitbouw van hun 

kwaliteitscyclus 

o de uitrol van de eigen kwaliteitsmethode binnen LUCA 

o specifieke LUCA-brede trajecten op gebied van onderwijskundige professionalisering, evaluatiebeleid, 

curriculumhervormingen, … 

o opleidingen bij het digitalisering en vernieuwen van hun blended onderwijs en het onderwijs on 

campus, en het inzetten van innovatieve werkvormen en educatieve technologieën 

o opleidingen bij hun opleidingsbeleid en bij de opvolging van hun actieplannen. 

 

 

 

Profiel 

 

o je beschikt over een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (onderwijskunde) of 

masterdiploma in een ander domein met aantoonbare gelijkwaardige competenties; 

o Je hebt affiniteit met hoger onderwijs, onderwijskundige ondersteuning en kwaliteitszorg;  

o Je kan algemeen beleid vertalen naar beleid en acties op het niveau van de opleidingen;  



 

 

o Je werkt resultaatgericht; neemt verantwoordelijkheid voor de afhandeling van een taak of project en 

houdt daarbij rekening met het werk van collega’s, het functioneren van de dienst als geheel en het 

bredere onderwijsbeleid; 

o Je beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als 

mondeling; 

o Je kan een team docenten motiveren en tot resultaten brengen;  

o Je bent een teamspeler, en kan tegelijk ook goed zelfstandig (tele-)werken; 

o Je neemt initiatief, werkt probleemoplossend en proactief; 

o Je beheerst de gebruikelijke ICT-toepassingen; 

o Je bent bereid tot verplaatsingen tussen de verschillende campussen; 

o Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling 

van je professionaliteit en expertise; 

o Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de 

Hogeschool. 

 

 

 

 

 

Aanbod 

 

Je komt terecht in een fijne, toekomstgerichte en open werkomgeving. Wij bieden een statutaire tewerkstelling 

40% in een niet- vacante betrekking in het ambt van ATP (A1-barema), zo spoedig mogelijk op te starten, 

voorlopig tot 31 december 2022, met een reële mogelijkheid tot verlenging, mits oa gunstige evaluatie. 

 

Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs 

(www.ond.vlaanderen.be). 

 

De standplaats is Brussel en/of Gent, telewerk mogelijk. 

 

 

 

Interesse? 

 

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Hellen Van Berlo, diensthoofd onderwijs en kwaliteitszorg: 

hellen.vanberlo@luca-arts.be, tel. 02 447 1037 (dinsdag tot en met donderdag). 

 

 

Met vragen over de procedure kan je terecht bij personeelsdienst@luca-arts.be 

Kandidaten bezorgen tot en met 29/5/2022  hun dossier aan LUCA School of Arts via CV Warehouse. Daar 

laden zij één gebundelde pdf op met daarin: 

− Een CV waaruit ook duidelijk de computerkennis blijkt 

− Een motivatiebrief (1 pagina) 

− Een attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde 

diploma) 

 

Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.  

 

 

Selectieprocedure 

De selectie bestaat uit 3 stappen: 

− Een preselectie op basis van de ingediende dossiers; 

− Een selectiegesprek met de kandidaten (mogelijk via skype) tijdens de eerste week van juni 2022; 

− Een assessment bestaande uit een online testbatterij. 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/
mailto:hellen.vanberlo@luca-arts.be
mailto:personeelsdienst@luca-arts.be


 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, 

ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst , nationaliteit of functiebeperking. 

#WeArt 

 

 

 

 


