Ref. 2015/CO/24 Gastprofessor 80% voor het studiegebied onderwijs in de
bacheloropleidingen lager onderwijs en kleuteronderwijs
Odisee is een dynamische hogeschool ontstaan uit de
fusie van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en de KAHO SintLieven (KAHO), met campussen op de as Brussel – Aalst – Gent – SintNiklaas.
Odisee is tevens lid van de Associatie KU Leuven.
Kwalitatief hoogstaand onderwijs, toonaangevend onderzoek en
maatschappelijke dienstverlening zijn onze troeven.

Ter versterking van het onderwijzend team van het
studiegebied onderwijs zoeken wij een 80% gastprofessor.
Een deel van de opdracht is vacant (60%), een ander deel
betreft een vervangingsovereenkomst (20%).

Taakinhoud
Als lid van het onderwijzend team van de
bacheloropleidingen lager onderwijs en kleuteronderwijs sta
je in voor het uitvoeren van volgende taken:






Praktijkgerelateerde onderwijsopdrachten.
Maatschappelijke dienstverlening (o.m. via
ONENEC, het natuureducatiecentrum van het
studiegebied onderwijs te Aalst).
Begeleiding van stages.
Studiebegeleiding.
Begeleiding van studenten bij het realiseren van
eindproeven, projecten en studiebezoeken.

Profiel












In het bezit zijn van het diploma van
Bachelor in Onderwijs en of Master in
de pedagogische wetenschappen/
Educatieve Studiën.
Ervaring als leraar in het basisonderwijs
is een troef.
Getalenteerd en vaardig zijn in de
ontwikkeling en de uitvoering van een
natuureducatief aanbod voor de
basisschool.
Open en dynamische teamspeler.
Zelfstandig kunnen denken en
handelen.
Een onbevangen kijk hebben op de
leraar in opleiding.
Vlot kunnen werken met PCtoepassingen en online-applicaties.
Open staan voor nieuwe
ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
Kritisch kunnen en durven kijken naar
het eigen handelen.
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Ons aanbod











Inschaling in het onderwijzend kader als gastprofessor met
barema 316 (bachelordiploma) of 502 (masterdiploma)) met
ingang van 1 oktober 2015 ten belope van 80%. Meer
informatie over de weddenschalen is terug te vinden op de
website van het Departement Onderwijs
(www.ond.vlaanderen.be/wedde).
Maximum 10 jaar nuttige ervaring kan opgenomen worden
in de geldelijke anciënniteit.
Voor het vacante percentage (60%) contract van 1 jaar,
verlengbaar mits gunstige evaluatie; vanaf het derde jaar
wordt het contract voor onbepaalde duur toegekend, voor
het niet-vacante deel, tot terugkeer van de titularis en
uiterlijk tot 15/9/2016.
Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling
(38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in
verhouding tot het percentage van de opdracht.
Campus Aalst is de werkplek, maar verplaatsingen naar de andere
campussen in Gent, Brussel en Sint-Niklaas zullen deel uitmaken van
de opdracht.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

Uiterlijk 16 september 2015
online te solliciteren via www.odisee.be
(klik door naar sollicitant)
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij het
opleidingshoofd kleuter- en lager onderwijs via e-mail
ward.deboe@odisee.be
johan.dewilde@odisee.be

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 053/727124 of via e-mail
PER@odisee.be

Selectieprocedure
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een
didactische proef (het geven van een lesfragment over een
opgegeven onderwerp) en een competentiegericht
interview met de selectiecommissie.
Deze proeven vinden plaats op dinsdag 22 september 2015
vanaf 15.00u
Het succes van Odisee is afhankelijk van de verscheidenheid
van haar medewerkers. We zijn steeds op zoek naar nieuwe
collega's met ervaringen en competenties die dit
ondersteunen.
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