
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
De taken van de cel onderwijsinnovatie situeren zich op vlak 
van onderwijskundige professionalisering, begeleiding van 
projecten rond transversale beleidsthema’s, 
onderwijsontwikkeling en curriculumvernieuwing, en 
onderwijsinnovatie en -onderzoek.  
 
Taakinhoud 
 
Op het vlak van onderwijsbeleid… 
o neem je deel aan dienst- en opleidingsoverstijgende 

project- en expertisegroepen in het domein van 
onderwijsontwikkeling. Je ondersteunt Odisee 2027  
door je bijdrage in groepen omtrent hybride leren, 
blended onderwijs, future classrooms,…. 

 
Op het vlak van onderwijsontwikkeling… 
o ondersteun je onderwijsontwikkelingsprojecten (o.a. 

OOF). 

 Je werkt inhoudelijk samen met tijdelijke OOF-
coördinatoren i.f.v. projectdoelstellingen. 

 Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen van het 
lopende OOF-project. 

o volg je internationale onderwijskundige ontwikkelingen 
en praktijkgericht onderzoek op en vertaal je deze naar 
concreet onderwijsbeleid; je neemt deel aan 
uitwisselingsprojecten externe overlegorganen en 
werkgroepen zoals LNO2.  
 

Op het vlak van onderwijskundige professionalisering… 
o stem je samen met je collega's het aanbod 

onderwijskundige professionalisering af op 
onderwijsinnovatie. 

o Je begeleidt zelf professionaliseringstrajecten binnen 
jouw expertisedomein.  

 
 
 
 
 

 
Profiel 
 

 Je bent in het bezit van een relevant masterdiploma.  

 Je hebt ervaring als onderwijskundige of een sterke 
affiniteit met onderwijsbeleid. 

 Je kan anticiperen op vernieuwingen en wijzigingen, 
evenals verbeteringen voorstellen en implementeren. 

 Je kan op een heldere en overtuigende manier 
communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, over 
complexe materie. 

 Je bent een teamspeler en kan collega’s 
enthousiasmeren en motiveren om beoogde 
projectresultaten te behalen. 

 Je bent flexibel en werkt oplossingsgericht. 
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Ons aanbod 

 Een boeiende, gevarieerde job vol interessante 
contacten en mogelijkheden om je talenten en 
competenties aan te scherpen, ook via vorming. 

 Twee contractuele aanstellingen van onbepaalde duur 
als bediende. De toegekende opdrachtpercentages 
kunnen variëren tussen een minimum van 50% en een 
maximum van 80%. Overstap naar een statutaire 
aanstelling is mogelijk. 

 Verloning overeenkomstig graad A1 (weddeschaal 585 
of 586) naargelang de voorgelegde relevante ervaring. 

 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 vastgelegde arbeidsduurregeling (38u per week 
voor een voltijdse betrekking). 

 De hoofdcampus van deze opdracht is Brussel maar 
regelmatige verplaatsingen naar andere campussen 
(Aalst, Sint-Niklaas, Gent) zijn noodzakelijk.  

 Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer 
met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kandidaatstelling 
 
Geïnteresseerde kandidaten solliciteren  
uiterlijk zondag 1 juli 2018 
online 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, worden uitgenodigd voor een 
selectieproef en/of competentiegericht interview. 
 
 

Bijkomende inlichtingen 

 
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de 

Personeelsdienst, tel. 02-210 13 26 of via e-mail 

greet.dhaese@odisee.be. 

Inhoudelijke informatie kan u via e-mail verkrijgen bij 
Candice De Windt, directeur Onderwijs en onderzoek, 
candice. dewindt@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 
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http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=585&p=24
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=586&p=24
http://odisee.be/nl/vacatures

