Ref. 2017/CO/16 - Onderzoeker onderwijsinnovatie taal via ICT (50%)

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.

Ter versterking van de onderzoeksgroep onderwijs,
zoeken wij een onderzoeker onderwijsinnovatie taal via
ICT

Taakinhoud
Als onderzoeker binnen het studiegebied onderwijs
ontwikkel en onderzoek je hoe taalvaardigheid in de
lerarenopleiding kan versterkt wordt met behulp van een
MOOC (Massive Open Online Course).

Taken als medewerker onderzoeksgroep onderwijs:
 Via educational design research een MOOC
ontwikkelen die taalvaardigheid van studenten
verbetert
 Verwerken van kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoeksgegevens
 Schrijven van wetenschappelijke publicaties en
projectvoorstellen m.b.t. onderwijsinnovatie
 Uitbouw netwerk van organisaties gericht op taal en
ICT in het onderwijs
 Actieve deelname aan activiteiten binnen de
onderzoeksgroep Onderwijs

Profiel










Je hebt een bachelor- of masterdiploma (bv.
lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen,
onderwijskunde, ICT, talen)
Je hebt ervaring met wetenschappelijk, didactisch
onderzoek
Je hebt ervaring in onderwijs (een diploma van leraar is
een pluspunt)
Je hebt ervaring met dataverwerkingsprogramma’s
voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek
Je hebt sterke interesse in ICT, taalonderwijs en
onderwijsinnovatie
Je bent een teamspeler en kan autonoom werken
Je bent een netwerker, organiseert graag activiteiten
en hebt zin voor initiatief
Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke
communicatievaardigheden (ook schrijven van
wetenschappelijke teksten)
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Ons aanbod











Aanwerving per 1 oktober 2017, als contractueel
bediende (weddeschaal 316 voor bachelor, 502 voor
master), voor 1 jaar, verlenging mogelijk.
Meer informatie over de weddeschalen is terug te
vinden op de website van het Departement Onderwijs:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
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 overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking)
De werkplek is campus Waas (met mogelijke verplaatsingen
naar de campussen in Brussel, Gent en Aalst)
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar
vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen uiterlijk
1 september 2017 online te solliciteren
via werken bij Odisee.

Selectieprocedure
Geselecteerde kandidaten krijgen een week voor het
selectiegesprek een opdracht die ze presenteren op het
selectiegesprek. Deze opdracht wordt besproken en
aangevuld met een competentiegericht interview met
de selectiecommissie.

Bijkomende inlichtingen
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Annemie Van Bocxlaer: tel. 03 288
32 00 of via e-mail personeelsdienst@odisee.be
Inhoudelijke informatie kun je verkrijgen bij
Pieter Tijtgat, onderzoeksverantwoordelijke
onderzoeksgroep onderwijs, via e-mail:
pieter.tijtgat@odisee.be of bij Gertjan De Smet,
studiegebieddirecteur onderwijs via e-mail:
gertjan.desmet@odisee.be
De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli 2017 t.e.m. 15 augustus 2017.
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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