Ref. 2017/STAT/55 - lector Pedagogische Wetenschappen (100% ad interim),
voor de opleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs – campus Aalst
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.

Odisee organiseert op campus Aalst de opleidingen Bachelor
Kleuteronderwijs (BAKO) en de Bachelor Lager Onderwijs
(BALO). Beide onderwijsteams werken samen aan de opleiding
van ruim 700 studenten. We zoeken een voltijdse lector
pedagogische wetenschappen a.i.

Profiel




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






Onderwijs- en begeleidingsopdrachten voorbereiden
en uitvoeren.
Participeren in bestaande onderzoeksopdrachten en
projecten.
Een bijdrage leveren in de maatschappelijke
dienstverlening en de uitstraling van het
studiegebied Onderwijs.
Begeleiden en beoordelen van studenten bij stages,
bachelorproeven, projecten en studiebezoeken.
Beleidsondersteuning i.v.m. het thema
praktijkonderzoek.








In het bezit zijn van het diploma van Master in de
Pedagogische Wetenschappen of Master Educatieve
Studiën. Een diploma van Professionele Bachelor
Kleuter-of Lager Onderwijs is een bijkomende troef.
Getalenteerd en competent zijn om de leerlijn
‘praktijkonderzoek’ van de opleidingen te ontwikkelen
en te realiseren, in samenwerking met collega’s.
Werkervaring in de lerarenopleiding is een meerwaarde.
Competent en innovatief zijn inzake didactiek voor de
basisschool.
Een open en dynamische teamspeler zijn, die ook
zelfstandig initiatief kan nemen en doordacht kan
handelen.
Een onbevangen kijk hebben op de leraar in opleiding.
Vlot kunnen werken met PC-toepassingen en onlineapplicaties.
Zich vlot kunnen verplaatsen voor stagebezoeken en
vergaderingen.
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Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderwijsomgeving.
Een vervangingsovereenkomst als lid van het onderwijzend
personeel (ambt van lector), voor bepaalde duur, van
25/09/2017 tot 24/12/2017 voor 100% en van 01/01/2018 tot
31/08/2018 voor 80%.
Verloning volgens weddeschaal 502.
Nuttige beroepservaring verworven in sectoren buiten het
onderwijs kan opgenomen worden in de geldelijke
anciënniteit, voor zover deze ervaring relevant is voor de uit
te oefenen functie en ze schriftelijk bewezen wordt.
De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in Aalst. Nu
en dan zijn verplaatsingen naar andere campussen van de
hogeschool vereist.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
De kans om je binnen het opleidingsteam als
lerarenopleider te ontwikkelen door deelname aan
boeiende vergaderingen en projecten, door
navormingskansen, door de uitbouw van een relevant
netwerk.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen
ten laatste op 17 september 2017.
online te solliciteren via werken bij odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van hun CV en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze
screening het meest aan het beschreven profiel
beantwoorden, worden uitgenodigd voor een
praktische/didactische proef en een interview
op vrijdag 22 september 2017.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij Ward
De Boe, opleidingshoofd BALO, tel. 053/72 71 42 of via email ward.deboe@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 053/72 71 24 of via e-mail
regine.roggeman@odisee.be.

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

