Ref. 2017/CO/17 – Deeltijds (80%) onderzoeker Ouderen en gastprofessor
(20%) Banaba Psychosociale Gerontologie - campus Hoger Instituut
Gezinswetenschappen
Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

Op de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
(HIG) te Schaarbeek worden de opleidingen Bachelor in de
Gezinswetenschappen en Bachelor na Bachelor Psycho-sociale
gerontologie georganiseerd, alsook de activiteiten van het
kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Het kenniscentrum voert wetenschappelijk praktijkgericht
onderzoek naar gezinsgerelateerde onderwerpen, in het
bijzonder ook de leefsituatie van kwetsbare gezinnen in een
bredere maatschappelijke context. Het kenniscentrum stelt de
manier waarop de leefsituatie verbeterd kan worden centraal
in haar projecten. We volgen het gezinsbeleid op de voet en we
stimuleren het debat over onze onderzoeksthema’s via
publicaties, evenementen en bijscholingen.
We zijn op zoek naar een collega die:
 lesopdrachten en beleidsondersteunende taken opneemt in
de Banaba Psycho-sociale gerontologie (20%)
 meewerkt aan het PWO-voorbereidinsgproject “Klaar voor
elkaar? Succesfactoren voor familieparticipatie in de
residentiële ouderenzorg” (80%).
Beide functies worden bij voorkeur gecombineerd, maar dit is
geen absolute voorwaarde. Kandidaten met interesse in één
van beide functies, kunnen hun kandidatuur indienen.

 bepaal je de juiste meetinstrumenten en/of methoden.
 zoek je partners in het werkveld en Europese netwerken die
bereid zijn om mee te werken aan ons projectvoorstel.
 werk je mee aan academische en werkveldgerichte publicaties
inzake ouderen.
 werk je mee aan de organisatie van seminaries en studiedagen.
 formuleer je nieuwe projecten of onderzoeksvoorstellen, zoek je
samenwerkingsmogelijkheden en werkt deze inhoudelijk uit.
Deze taken voer je uit onder leiding van en in nauw overleg met de
verantwoordelijken van deze onderzoekslijn en met de
coördinator van het kenniscentrum. Je overlegt en stemt af met
andere onderzoekers die rond gelijkaardige thema’s werken. Je
werkt actief mee aan de positieve uitstraling van het
kenniscentrum zowel binnen als buiten de instelling. De
lesopdracht voer je uit onder leiding en in overleg met het
opleidingshoofd en de directie van de opleiding Banaba Psychosociale gerontologie.

Profiel





Taakinhoud
Als docent
 verricht je onderwijsopdrachten in functie van je profiel,
waaronder het vak “Ouder worden in maatschappelijk
perspectief”.
 vervul je een ondersteunende rol in de beleidsvoorbereiding
m.b.t. onderwijsprogramma’s over ouderen.
Als onderzoeker
 voer je een literatuurstudie uit om na te gaan welke recente
studies betrekking hebben op de onderzoeksvraag.
 voer je gesprekken met betrokkenen in reeds bestaande
projecten rond familieparticipatie.
 ga je na welke lopende en nieuwe projecten bereid zijn om
afgetoetst te worden aan de bestaande wetenschappelijke
kennis over familieparticipatie.









Je beschikt over een masterdiploma.
Je hebt affiniteit met actuele thema’s m.b.t. ouderen.
Je beschikt over onderzoekservaring.
Je hebt een vlotte pen en kan schrijven voor verschillende
doelgroepen (zowel voor een breed als een gespecialiseerd
publiek) en je bent gedreven om jouw onderzoeksresultaten
neer te schrijven.
Je kan vlot een netwerk uitbouwen, zowel met de
wetenschappelijke wereld als het betrokken werkveld.
Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen en
organiseren, en de inbreng van verschillende partners in
onderzoek coördineren.
Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je werkt resultaatsgericht en respecteert afgesproken deadlines.
Je hebt zin voor initiatief.
Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving
waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.
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Ons aanbod
 Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderwijs- en onderzoeksomgeving.
Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten,
projecten en mogelijkheden om je competenties aan te
scherpen, ook via vorming.
 Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor één jaar
vanaf 01/09/2017 als onderzoeker ten belope van 80%.
 Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor één jaar
vanaf 16/09/2017 als gastprofessor ten belope van 20%.
Verlengbaar mits gunstige evaluatie.
 Verloning met weddeschaal 502 (lector);
(Voor meer info over de weddeschaal:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salarisschalen-onderwijzendpersoneel-hogescholen).
 Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan
worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover
ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze
schriftelijk bewezen wordt.
 Beschikbaarheid voor de hogeschool in overeenstemming
met de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor
een voltijdse betrekking)
 Je bent bereid om op zaterdag te werken in een
beurtensysteem.
 Je hebt een werkplek op de campus Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen te Schaarbeek
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op dinsdag 15 augustus 2017
online te solliciteren via werken bij odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze
screening het meest aan het beschreven profiel
beantwoorden worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview op maandag 21 augustus 2017 (namiddag).

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen
Kathleen Emmery (voor de onderzoeksopdracht),
kathleen.emmery@odisee.be en bij Ellen Van Houdenhove
(voor de lesopdracht), ellen.vanhoudenhove@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail

kristien.staes@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli 2017 t.e.m. 15 augustus 2017.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen
mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur,
religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als
een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met
ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

