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Functietitel: Praktijkassistent
Vacatureformulier-id 25369 - Gepubliceerd  - Assisterend Academisch Personeel - 30% - Faculteit Psychologie en
Pedagogische Wetenschappen - PP06 - Onderwijskunde

    →   Solliciteren tot 06-12-2022 23:59 (Brussels time)
     →   Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  

     →   Vakgroep PP06 - Onderwijskunde
     →   AAP tijdelijke aanstelling - 30%

     →   Aantal posities: 1
     →   Referentienummer: 202210/PP06/PA/015 

   
 
OVER DE UGENT
 
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan
de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale
voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de
grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt
11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines
hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.
 
 
UW OPDRACHT
 

U levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep, in het bijzonder in de
Educatieve Masteropleiding. Concreet staat u in voor ondersteuning bij de algemene
vakken van de Educatieve masteropleiding die georganiseerd worden door de Vakgroep
Onderwijskunde:

 
Klasmanagement en reflectie
De Leraar binnen School en Maatschappij
Krachtige Leeromgevingen
Psychologie van de Adolescentie

 
Uw taakstelling betreft inzet bij oefeningen, evaluatie van de praktijkopdrachten en actieve
medewerking op de campussen waar de Educatieve Masteropleiding wordt aangeboden.
De universiteit Gent biedt de (verkorte) educatieve masteropleiding volledig aan op haar
campussen in Gent. Daarnaast biedt de Universiteit Gent het verkorte traject ook
gedeeltelijk aan op haar campus in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. Als praktijkassistent
bent u één of twee avonden in de week (maandag, dinsdag en/of donderdag) aanwezig op
de campus voor het ondersteunen van hoorcolleges en workshops. U werkt hierbij actief
samen binnen het EDUMA-team.

 
 

Dit houdt o.m. in:
 

Ontwikkelen, overbrengen en toepassen van praktijkgericht onderwijs met betrekking
tot de algemene vakken van de educatieve masteropleiding;

kritisch evalueren, vernieuwen en updaten van bestaande oefeningen en
lesmateriaal;
ontwikkelen en optimaliseren van online leermateriaal via de digitale omgeving
Ufora;
begeleiden van oefeningensessies en workshops op de verschillende
campussen

Begeleiden en evalueren van studenten bij taken en groepsopdrachten
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Onderwijsondersteuning bij de algemene opleidingsonderdelen via campuswerking:
organiseren en begeleiden van workshops op de campussen
begeleiden van hoorcolleges op de campussen
ontwerpen, begeleiden en evalueren van taken en groepsopdrachten
corrigeren en evalueren van examens

Studentenbegeleiding:
begeleiden van studenten bij groepsopdrachten; en
organisatie van en feedback aan studenten na examens.

 
UW PROFIEL
 

U bent houder van een diploma van Master in de Pedagogische Wetenschappen of een
daarmee gelijkgesteld diploma. Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een
gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden
moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
U bent ook houder van het diploma EDUMA, SLO, of gelijkwaardig.
U beschikt over de nodige pedagogische, didactische en methodische competenties in
functie van kwalitatief onderwijs.
U hebt interesse in een opdracht praktijkgericht onderwijs en wil je onderwijservaring en -
expertise delen met toekomstige leraren.
U bent één of twee avonden in de week beschikbaar voor onderwijsondersteuning op de
campussen in Gent, Brugge, Kortrijk en/of Oudenaarde.
U bent flexibel in functie van de variërende invulling van het takenpakket en de werklast
doorheen het academiejaar.
U hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt proactief.
Ervaring met het opleiden van leraren (bijvoorbeeld als mentor) of met vakdidactisch
onderzoek strekken tot aanbeveling.
Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.

 
 
ONS AANBOD
 

Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Mogelijkheid tot verlenging na
gunstige evaluatie. De aanstelling kan onbeperkt hernieuwd worden voor periodes van
maximaal vijf jaar. Opgelet: U kunt niet voor een gecumuleerd percentage van meer dan 30
% als praktijkassistent aan de UGent aangesteld worden.
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 12 december 2022.
De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed
opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof met jaarlijks vastgelegde
brugdagen (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques
enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 
 
INTERESSE?
 
Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie
bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online
toepassing worden bezorgd.
 
Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:
 

In het veld ‘Cv’: uw cv in pdf-formaat
In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
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In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese
Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u
aanvragen via www.naricvlaanderen.be. Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd
Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen.

 
Let op: elk veld heeft een beperking van 10 MB.
 
De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te
solliciteren.
 
 
MEER INFORMATIE
 
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met Dr. Karolien
Keppens (Karkeppe.Keppens@UGent.be).
 
Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.
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