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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

Bachelor in de oogzorg is een unieke opleiding in
Vlaanderen die georganiseerd wordt op Campus Brussel.
Via een modeltraject van 3 jaar leidt deze opleiding
studenten op tot het erkend paramedisch beroep van
Orthoptist / Optometrist.

Profiel

ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe

Taakinhoud

werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in

De oogzorg in België is door de recente wijzigingen in het
KB en de erkenning van het nieuwe paramedisch beroep
Orthoptist/Optometrist erg in beweging. Als unieke
opleiding in Vlaanderen wordt profilering, netwerking en
het sluiten van duurzame partnerschappen de komende
jaren zeer belangrijk.
Daarnaast is Odisee via de visie 2027 helemaal klaar om
het onderwijs van de toekomst vorm te geven.

confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

om de voeling met de opleiding te behouden, verzorg je
naast je leidinggevende rol onderwijsactiviteiten,
onderzoek en/of dienstverlening of begeleid je
bachelorproeven en projecten.

Deze taken maken alvast deel uit van je rol als
opleidingshoofd:
 je neemt de dagelijkse leiding op van de opleiding
Oogzorg (plannen, coördineren, bijsturen, opvolgen,
evalueren, beheer budgetten, …);
 je bent het gezicht van de opleiding. Je creëert een
netwerk en duurzame partnerschappen binnen de
oogzorg. Je realiseert een transparante
communicatie naar de studenten en externe
stakeholders.
 je coacht een team van een 20-tal collega’s die
instaan voor onderwijs, dienstverlening en
onderzoek;
 je bewaakt de kwaliteitszorg binnen de opleiding;
 je ontwikkelt samen met het team een visie op de
Oogzorg in Vlaanderen en op de onderwijsontwikkelingen binnen de opleiding vanuit de visie
2027.

















Je bent in het bezit van een master- of
bachelordiploma, met affiniteit voor het domein
oogzorg.
Je hebt ervaring in het hoger onderwijs en/of als
leidinggevende.
Een didactische opleiding en/of werkervaring in de
oogzorg zijn een meerwaarde.
Je bent een gedreven organisator. Ervaring met procesen/of projectmanagement is een pluspunt.
Je houdt ervan om zowel intern als extern actief te
netwerken.
Je wordt enthousiast van projecten en initiatieven
samen met het werkveld en coördineert de realisatie
ervan.
Je bent in staat leiding te geven, te coachen en samen
met een dynamisch team verder te bouwen aan de visie
van de opleiding.
Je bent een empathische teambuilder met een
transparante, probleemoplossende en communicatieve
attitude.
Je kan je inleven in de leefwereld van zowel de student
als de docent.
Je hebt een growth mindset als motor.
Je staat open voor onderwijsinnovatie en zet jouw team
aan tot verandering en experiment.
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Ons aanbod









Een gevarieerde en uitdagende leidinggevende functie
waarbij je samen met een team bouwt aan het project van
de opleiding.
Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten,
projecten en mogelijkheden om je competenties aan te
scherpen, ook via vorming.
Een contract van onbepaalde duur.
Statutaire aanstelling als (praktijk)lector aangevuld met
een mandaatsvergoeding tot barema A31.
Een volledige terugbetaling van woon- werkverkeer met
het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
De opdracht wordt hoofdzakelijk uitgeoefend op Campus
Brussel, Terranova. Verplaatsingen naar de campussen van
Odisee in Gent, Sint-Niklaas en Aalst kunnen voor
bepaalde taken noodzakelijk zijn.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen
uiterlijk 23 februari 2020
online te solliciteren via vacatures 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 interview met
presentatie van een visieopdracht op dinsdag 3 maart, in de
namiddag. De best gerangschikte kandidaten worden
onderworpen aan een extern assessment. De
geselecteerde(n) op basis van het assessment
wordt/worden uitgenodigd op een afrondend interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Karen
Van Wassenhove, studiegebieddirecteur Gezondheidszorg,
via e-mail karen.vanwassenhove@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Agneta Huybrechts: tel. 02 210 13 78 of
via e-mail agneta.huybrechts@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

