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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 Schaarbeek wordt de opleiding Bachelor in de
Gezinswetenschappen georganiseerd, alsook de activiteiten van
het Kenniscentrum 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 verbetert 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.
Het PWO-project ‘Ondersteunen van het proces van
herinnesteling bij gezinshereniging van erkende vluchtelingen
en subsidiair beschermden’ omvat een literatuurstudie, interviews
met voor- en nakomers van gezinshereniging en met experten
allerhande, en focusgroepen met (in)formele begeleiders uit
opvang, onderwijs en gezinszorg. Het opzet van dit onderzoek is de
uitbouw van een lerend netwerk, waarbinnen een modulair
ondersteuningstraject ter professionalisering van (in)formele
hulpverlenende actoren uitgewerkt wordt. Het onderzoek gebeurt
in samenspraak met (co-)promotor(en) uit het studiegebied
Sociaal-Agogisch Werk en het studiegebied Onderwijs.
Ervaring met het uitvoeren van kwalitatief en divers-sensitief
onderzoek, en met het uitbouwen van netwerken is een
voorwaarde, en ervaring in de sector van begeleiding van
vluchtelingengezinnen is een pluspunt.

Taakinhoud
 Je voert een systematische literatuurstudie uit.
 Je organiseert en voert interviews met experts uit.
 Je organiseert, begeleidt en verwerkt de resultaten van
focusgroepen en werksessies binnen het lerend netwerk van
begeleiders uit opvang, gezinszorg en onderwijs.
 Je coördineert een bevraging bij vluchtelingengezinnen en hun
begeleiders. In samenwerking met een andere onderzoeker voer
je semi-gestructureerde interviews bij ouders uit en pas je een
spel- en gesprekstechniek bij kinderen toe.
 Je coördineert en begeleidt de uitwerking binnen het lerend
netwerk van een modulair ondersteuningstraject voor (in)formele
hulpverlenende actoren.

 Je coördineert de organisatie van een eerste pilot van het
ondersteuningstraject, alsook de opvolging en evaluatie
achteraf.
 Je verwerkt de resultaten in een werkboek voor het bredere
werkveld, dat het ondersteuningstraject in detail beschrijft. Je
brengt de resultaten in verband met inzichten uit de literatuur.
 Je werkt mee aan academische en werkveldgerichte publicaties.
Deze taken voer je uit in nauw overleg met de promotor en
copromotoren van dit onderzoeksproject 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.

Profiel
 Je beschikt over een masterdiploma.
 Je beschikt over praktische onderzoekservaring en ervaring met
het verwerken van kwalitatieve onderzoeksgegevens (bij
voorkeur via NVivo).
 Je hebt affiniteit met de doelgroep, ervaring in de sector van
begeleiding van vluchtelingengezinnen is een pluspunt,
meertaligheid is een troef.
 Je kan vlot contacten leggen met vluchtelingengezinnen en kinderen, met werkveldpartners en academici.
 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 het
onderzoek coördineren.
 Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 Je werkt resultaatsgericht.
 Je hebt zin voor initiatief.
 Je bent gedreven om jouw onderzoeksresultaten neer te
schrijven.
 Je bent bereid om sporadisch op zaterdag te werken in een
beurtensysteem.
 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
onderzoekomgeving.
 Contractuele aanstelling van bepaalde duur van
1 september 2019 t/m 31 augustus 2022, als onderzoeker
van het kenniscentrum Gezinswetenschappen.
 Inschaling in weddenschaal 502.
 Nuttige ervaring uit de privésector kan opgenomen
worden in de geldelijke anciënniteit, voor zover deze
ervaring relevant is voor de uit te oefenen functie.
 Beschikbaarheid voor de hogeschool in overeenstemming
met de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week
voor een voltijdse betrekking).
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 Je hebt een werkplek bij het Kenniscentrum
Gezinswetenschappen op campus Schaarbeek.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten solliciteren
ten laatste op donderdag 13 juni 2019
online via werken bij odisee?

Selectieprocedure
In een eerste fase van de selectieprocedure worden
kandidaten gescreend op basis van CV en motivatiebrief.
De kandidaten die op basis van deze screening het
meest aan het beschreven profiel beantwoorden,
worden in een tweede fase uitgenodigd voor een
competentiegericht interview in de week van
24 juni.2019.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kun je verkrijgen bij Mieke
Groeninck, mieke.groeninck@odisee.be,
tel. 0472 36 89 29
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail
kristien.staes@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

