Ref. 2019/STAT/16 – Deeltijds (50%) (praktijk)lector, klascoach en
werkplekbegeleider voor de graduaatsopleiding Productiebeheer in de landen tuinbouw – Campus Sint-Niklaas
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-of-the-art onderwijs dat inzet op talentontwikkeling,
superdiversiteit en een sterke band met het werkveld.
Bij Odisee staat de student centraal. Wij geloven in de
kracht van mensen en omarmen verschillen. Door
intensief samen te werken en actief te participeren gaan
we voor hoge kwaliteit, halen we het beste uit de student
en onszelf en geven we richting aan de toekomst.
Voor de nieuwe graduaatsopleidingen zijn wij op zoek
naar enthousiaste (praktijk)lectoren en/of kandidaten met
relevante praktijkervaring in de diverse sectoren.
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. De opleiding biedt snel kans op werk.

Taakinhoud
Als (praktijk)lector en werkplekbegeleider in de
graduaatsopleiding Productiebeheer in de land- en
tuinbouw
 begeleid je studenten in het werkplekleren: je volgt de
studenten op in het verwerven van de beoogde
competenties en het ontwikkelen van hun talenten op de
leerbedrijven via reflectieoefeningen en contacten met
het werkveld.
 onderhoud je nauwe contacten met het werkveld.
 verzorg je lesactiviteiten binnen het brede vakdomein.

 werk je met de (digitale) platformen en didactische tools
die voorhanden zijn binnen Odisee en breid je het aanbod
aan leermiddelen verder uit.
Als klascoach:
 ben je het eerste aanspreekpunt van de student.
 begeleid je de studenten in het leren en in het verwerken
van opdrachten en het werkplekproject.
 richt je workshops en leeractiviteiten in rond soft skills
(communicatie, organiseren,…) en als voorbereiding op
de opdrachten in het kader van de leerlijnen.
 kaart je individuele studentennoden en –actiepunten aan
bij de betreffende werkplekbegeleiders.
 ben je de spil van het overleg tussen (praktijk)lectoren en
werkplekbegeleiders
 coördineer je het werkplekproject
 zorg je voor de administratieve opvolging van het
werkplekleren.

Profiel
 Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons
verhaal stappen.
 Je bezit een bachelor- of masterdiploma in een relevant
domein.
 Enkele jaren relevante ervaring en/of een bewijs van
pedagogische bekwaamheid is een plus.
 Je bent zeer communicatief (mondeling én schriftelijk).
 Je stelt je toegankelijk en aanspreekbaar op voor de
verschillende stakeholders en werkt goed in team.
 Je houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te
gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse
studentengroepen.
 Je hebt een dynamische en open visie.
 Je bouwt vlot een netwerk op.
 Je bent flexibel en mobiel: je bent bereid om de studenten
op de verschillende werkplekken te bezoeken.
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Ons aanbod
 Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten,
projecten en mogelijkheden om je competenties aan te
scherpen, ook via vorming.
 De kans om de uitbouw van de graduaatsopleidingen en het
werkplekleren vorm te geven en uit te rollen in Odisee.
 Afhankelijk van de opdracht bieden we een aanstelling aan
van onbepaalde duur als (praktijk)lector (weddeschaal 316 of
weddeschaal 502).
 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 overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van
de opdracht. Deze functie kan uiteraard gecombineerd
worden met andere opdrachten binnen het studiegebied of
de hogeschool.
 Occasioneel zaterdag- en of avondwerk zijn mogelijk.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen
uiterlijk dinsdag 28 mei 2019
online te solliciteren via werken bij Odisee?

Selectieprocedure
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een
didactische proef (het geven van een lesfragment over een
opgegeven onderwerp) en een competentie- en
talentgericht interview met de selectiecommissie.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij het
opleidingshoofd van de prof. Bacheloropleiding Agro-en
Biotechnologie Stef Aerts via e-mail
stef.aerts@odisee.be .
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de
Personeelsdienst: annemie.vanbocxlaer@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

