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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.

Odisee biedt 25 bacheloropleidingen aan - en vanaf het
academiejaar 2019-2020- ook 9 graduaatsopleidingen: state-ofthe-art onderwijs dat inzet op talentontwikkeling,
superdiversiteit en een sterke band met het werkveld.

Je adviseert het opleidingshoofd vanuit je inhoudelijke expertise in
beleidsmateries, het kwalitatief invullen van ECTS-fiches en bij
planningsgesprekken.

Met een graduaatsopleiding behalen studenten op twee jaar tijd
een diploma hoger onderwijs. De opleiding situeert zich tussen het
secundair onderwijs en een bacheloropleiding en is erg
praktijkgericht: het werkplekleren vormt minstens een derde van
de studieomvang. Dit type opleiding biedt snel kans op werk.

Studenten kunnen bij jou terecht met inhoudelijke vragen over de
opleidingsprogramma’s alsook met inhoudelijke feedback over de
lessen en labo’s.

Voor de opleidingen Informatica is Odisee op zoek naar een
inhoudelijke coördinator, eventueel te combineren met
(praktijk)lector binnen hetzelfde domein.

Taakinhoud
Je implementeert en waakt mee over de missie, visie en
strategie van de opleidingen Informatica. Je kent de
verschillende IT domeinen, waardoor jouw input een
meerwaarde vormt bij het bedenken en uitwerken van de
inhoudelijke opleidingsprogramma’s.
Je staat in voor de aftoetsing met het werkveld en overlegt
regelmatig met de verschillende docententeams en het
opleidingshoofd. Via projecten en schoolcontacten binnen
alsook buiten Vlaanderen ga je proactief op zoek naar nieuwe
onderwijsconcepten én versterk je de bestaande.
Vanuit je eigen expertise en didactische inzichten stimuleer je
het overleg binnen de leerlijnen en adviseer je de
leerlijncoördinatoren. Je denkt mee na over de indeling van het
academiejaar en houdt de vinger aan de pols via studentenadviesraad organen.

Profiel















Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons
verhaal stappen.
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in
een ICT-gerelateerde richting.
Je hebt ervaring in praktijk- en ervaringsgericht lesgeven
en/of coaching OF je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een IT
bedrijf, bij voorkeur met ervaring in een coördinerende rol.
Je houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te
gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse
studentengroepen.
Je voelt je aangetrokken tot onderwijsontwikkeling en de
uitbouw van onze opleidingen Informatica.
Je bent in staat conceptuele kennis zeer toepassingsgericht
aan studenten aan te reiken.
Je houdt van pionierswerk.
Je ziet het belang van internationalisering en bent bereid om
occasioneel te reizen.
Je bent communicatief vaardig en kan in een divers
team functioneren.
Je stelt je toegankelijk en aanspreekbaar op voor de
verschillende stakeholders (studenten, mentoren,
coördinatoren, werkgevers, collega’s, …)
Mensen doen groeien geeft je energie.
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Ons aanbod

Kandidaatstelling

Een boeiende en gevarieerde job die je voluit mogelijkheden
biedt om je talenten en competenties verder te ontwikkelen op
het snijpunt van onderwijs en praktijkontwikkeling.

Geïnteresseerde kandidaten dienen

De kans om de uitbouw van meerdere opleidingen in het
Informatica domein en het concept werkplekleren vorm te geven
en uit te rollen binnen een hogeschoolcontext.
Je wordt te werk gesteld op een centraal gelegen campus in de
bruisende hoofdstad Brussel.
Een aanstelling van onbepaalde duur in
salarisschaal 316 (bachelor) of 502 (master).


uiterlijk 21 juni 2019
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, krijgen een praktijkopdracht en worden
uitgenodigd voor een competentiegericht interview.

Bijkomende inlichtingen
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 in overeenstemming met de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse
betrekking) , in verhouding tot het percentage van de opdracht
(tussen 40% en 100%).
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar
vervoer en/of een fietsvergoeding.

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij
kevin.picalausa@odisee.be opleidingshoofd van de
bacheloropleiding Toegepaste Informatica en graduaten
Programmeren, Systemen & netwerken
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02-210 13 26 of via e-mail
dorien.buelinckx@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.”

