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Stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit 

(100% aanstelling) 

Locatie: in overleg te bepalen, voor een deel van de opdracht is Leuven de 
werkplek. 

Wie zijn we? 

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving 

waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en 

ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de 
onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, 
Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de 
geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 
personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 
kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, 
onderzoekers… 

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien 
we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een 
identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten 
worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde 
initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. 

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing 
kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of 

functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de 

meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve 
organisatie. 

 

#weArt 

 
Wat is de context? 

 
Je werkt binnen de dienst Onderwijs & Kwaliteit van LUCA en je ondersteunt de 
opleidingen en LUCA binnen deze domeinen. 
 

Wat is je takenpakket? 

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

 
o de kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg binnen opleidingen en  LUCA 
o opleidingen bij hun opleidingsbeleid en bij de opvolging van hun 

actieplannen. 
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 
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o Een deel van de opdracht betreft de ondersteuning van de opleiding Muziek 
en de educatieve master Muziek en Podiumkunsten van Lemmens in Leuven. 

 
 

Welk profiel zoeken we? 

 Je hebt een masterdiploma in de pedagogische wetenschappen 

(onderwijskunde) of in een ander domein met aantoonbare gelijkwaardige 

competenties; 

 Je hebt affiniteit met hoger (kunst)onderwijs, onderwijskundige 

ondersteuning en kwaliteitszorg;  

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

opleidingen;  

 Je werkt resultaatgericht en neemt verantwoordelijkheid op; 

 Je beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden, 

zowel schriftelijk als mondeling; 

 Je kan een team docenten motiveren en tot resultaten brengen;  

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

 Je beheerst de gebruikelijke ICT-toepassingen; 

 Je bent bereid tot verplaatsingen tussen de verschillende campussen; 

 Je bent bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit 

en expertise; 

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

onderwijsbeleidsplan van LUCA. 

 

Wat bieden wij? 

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. 

 

LUCA biedt een voltijdse statutaire tewerkstelling in een deels vacante (60%) en een 
deels niet- vacante (40%) betrekking in het ambt van ATP (A1-barema), zo spoedig 
mogelijk op te starten. De niet-vacante opdracht loopt voorlopig tot 31 augustus 
2023. De vacante opdracht bestaat voor 50% uit een aanstelling van onbepaalde 
duur, en voor 10% van bepaalde duur. Er is voor het volledige contract een reële 
mogelijkheid tot verlenging, mits gunstige evaluatie. 

Daarnaast biedt LUCA bepaalde voordelen zoals een voordelige 
hospitalisatieverzekering, kortingen via Samenaankoop met KU Leuven, 35 
verlofdagen en gratis pendelen met het openbaar vervoer. 

 
Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse 
overheid (www.ond.vlaanderen.be) 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/
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Interesse? 

Meer informatie is te verkrijgen bij Hellen Van Berlo, diensthoofd Onderwijs en 

Kwaliteit : hellen.vanberlo@luca-arts.be, tel. 02 447 10 37 (dinsdag tot en met 
donderdag). 

Solliciteren kan tot en met 4 augustus 2022 ten aanzien van LUCA School of Arts, 
dienst HR via CV Warehouse. 

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit: 

1. een motivatiebrief  

2. een curriculum vitae 
3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring) 

Enkel volledige dossiers worden aanvaard. 

Een eerste sollicitatiegesprek vindt plaats half augustus 2022, met kandidaten die 
weerhouden worden na een preselectie op dossier. 

De tweede ronde bestaat uit het afleggen van een assessment met psychotechnische 

proeven. Deze kan je online op een zelf gekozen moment afleggen. 

 

Aanstelling gebeurt via beslissing van het Directiecomité op advies van de 
selectiecommissie. 

 

mailto:hellen.vanberlo@luca-arts.be

