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Ref. 2020- STAT-08 – Opleidingshoofd Orthopedagogie – campus Dilbeek

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel,
omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee
denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.
Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de
maatschappij werken samen aan een boeiend
onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de
complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen
de hogeschool én op de werkvloer van onze
bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én
volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende
maatschappij.
Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil
samen met studenten, bedrijven en andere partners
experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op
levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek,
waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk aan Odisee
worden vijf opleidingen aangeboden: Bachelor
Gezinswetenschappen, Bachelor Orthopedagogie, Bachelor
Sociaal werk, Graduaat maatschappelijk werk en een Banaba
psychosociale gerontologie (en dit op drie campussen:
Schaarbeek, Dilbeek en Brussel Centrum). Naast onderwijs zet
het studiegebied sterk in op het ontwikkelen van onderzoek en
maatschappelijke dienstverlening.







je bewaakt de kwaliteitszorg binnen de opleiding;
je verzorgt onderwijsactiviteiten of neemt deel aan
onderzoeksprojecten of maatschappelijke
dienstverlening (in functie van je eigen expertise en
interesses);
je werkt actief aan participatie van studenten en
werkveld in de opleiding;
je werkt samen met collega opleidingshoofden uit het
studiegebied SAW mee aan de uitbouw van het
studiegebied.

Taakinhoud
Om onze vernieuwde en unieke opleidingsaanpak mee uit te
rollen, zoeken wij een opleidingshoofd voor de opleiding
Orthopedagogie. Naast het takenpakket als opleidingshoofd,
zal deze collega ook andere taken opnemen (onderwijs,
onderzoek of permanente vorming). We vertrekken vanuit
talenten en competenties van kandidaten en zoeken dus naar
een taakinvulling die passend is bij het profiel van de kandidaat
en de noden van de opleiding.
Wij bieden jou een mooie uitdaging op verschillende gebieden:
samen met jouw team een studieprogramma vormgeven,
leidinggeven aan en coachen van docenten, studenten
begeleiden, samenwerkingen met het werkveld en projecten
opvolgen en uitbouwen, ...
Deze taken maken alvast deel uit van je rol als opleidingshoofd:





je bent het gezicht van de opleiding: je fungeert als
contactpersoon voor studenten en externe
stakeholders en vertegenwoordigt de opleiding op
verschillende fora;
je neemt de dagelijkse leiding op van de opleiding
Orthopedagogie (plannen, coördineren, bijsturen,
opvolgen, evalueren,…);
je coacht een team van een 25-tal enthousiaste
collega’s die instaan voor onderwijs, dienstverlening
en onderzoek;

Profiel









Je bent in het bezit van een master- of bachelordiploma,
met affiniteit voor het domein orthopedagogie.
Je bent goed op de hoogte van de maatschappelijke
uitdagingen in het werkveld (o.a. PVF, inclusie,
vermaatschappelijking van de zorg, …).
Je hebt ervaring in het hoger onderwijs en/of als
leidinggevende.
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
transparant, probleemoplossende en communicatieve
attitude.
Je bent een gedreven organisator.
Ervaring met proces- en/of projectmanagement is een
pluspunt.
Je staat open voor onderwijsinnovatie en zet jouw team
aan tot verandering en experiment.
Je houdt ervan om zowel intern als extern actief te
netwerken.

Ons aanbod









Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderwijsomgeving.
Een gevarieerde en uitdagende leidinggevende functie
waarbij je samen met een team bouwt aan het project van
de opleiding.
Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse
tewerkstelling.
Statutaire aanstelling als (praktijk)lector aangevuld met een
mandaatsvergoeding tot barema A31.
Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan
worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover
ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk
wordt bewezen.
Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
De opdracht wordt hoofdzakelijk uitgeoefend op campus
Dilbeek. Verplaatsingen naar andere campussen (vnl.
campus Brussel) kunnen voor bepaalde taken noodzakelijk
zijn.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen
uiterlijk 1 maart 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 praktische
proef en een interview. De best gerangschikte kandidaten
worden onderworpen aan een extern assessment.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Tanja
Nuelant, studiegebieddirecteur Sociaal Agogisch Werk, via email tanja.nuelant@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Greet D’Haese: tel. 02 210 13 26 of via
e-mail greet.dhaese@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

