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Externe vacature 

 

Achtergrond 

De Universiteit Hasselt hecht in het kader van haar interactief onderwijsconcept met focus op employability 

skills uitermate belang aan de design en de realisatie van haar onderwijsprogramma’s. Daarom werft de 

Universiteit Hasselt 3 onderwijsondersteuners aan, gesitueerd binnen de centrale dienst onderwijs.  

De onderwijsondersteuner fungeert als brug tussen het instellingsbrede onderwijsbeleid en de implementatie 

op niveau van de opleiding. 

 
Taakomschrijving 

Als onderwijsondersteuner vertaal je de onderwijskundige beleidsvisie naar opleidingen teneinde het onderwijs 

van de instelling continu vanuit onderwijskundige expertise wetenschappelijk te onderbouwen, te 

ondersteunen en te verbeteren. 

 

In de functie van onderwijsondersteuner ben je verantwoordelijk voor: 

 het verlenen van expertise bij curriculumdesign en -ontwikkeling met als resultaat een duurzaam, inclusief, 

coherent curriculum dat reflexief-innoverend is; 

 het ontwikkelen en het implementeren van een competentiegericht evaluatiebeleid met als doel een 

transparant evaluatieprogramma voor opleidingen. 

 het ontwikkelen en het implementeren van een innovatief (e-)leervormenbeleid met als doel een 

doelgericht leervormenprogramma voor opleidingen. 

 

Als onderwijsondersteuner zal je in hoofdzaak werken binnen een of meerdere faculteiten. 

 

Profiel 

 vertrouwd zijn met competentiegericht hoger onderwijs; 

 beschikken over een probleemoplossend vermogen, sterk ontwikkelings- en resultaatgericht kunnen 

werken;  

 beschikken over voldoende inlevingsvermogen en assertiviteit bij de omgang met diverse gesprekpartners; 

 beschikken over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; 

 beschikken over goede ICT vaardigheden; 

 ruime ervaring in curriculumdesign en/of onderwijsondersteuning is een meerwaarde; 

 ervaring met onderwijskundige ondersteuning in hoger onderwijs strekt tot aanbeveling. 

 

Diploma 

 Master in de pedagogische wetenschappen (optie onderwijs- en opleidingskunde) 

 Master of Science in de pedagogische wetenschappen  (pedagogiek en onderwijskunde) 

 Master of Science in onderwijskunde 

 Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen (of gelijkwaardig) 

 Master met ruime ervaring in onderwijsontwikkeling (hoger onderwijs) 

 

Tewerkstelling 

Contract van bepaalde duur, waarna verlenging mogelijk. 


