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VACATURE MEDEWERKER ONDERWIJSONTWIKKELING 

 

Functieprofiel 

Korte beschrijving 

In het kader van het ASP2030 project Blend the future staat de “medewerker onderwijsontwikkeling – 

Blended onderwijsprofessionalisering” in voor de uitbouw van een innovatief, blended aanbod binnen de 

onderwijsprofessionalisering. Hierbij zal er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het 

leerplatform Canvas biedt en zal er worden afgestemd met de verantwoordelijke 

onderwijsprofessionalisering. De medewerker stemt hierin verder af met de collega-medewerker 

onderwijsprofessionalsering ASP 2030. 

In het kader van een vervanging zoeken we een projectmedewerker voor een periode van negen 

maanden. 

 

Taken 

1. Ontwikkelen van diverse blended en online professionaliseringsinitiatieven. 

• In kaart brengen van verschillende vormen van onderwijsprofessionalisering. 

• Een kader uitwerken voor verschillende vormen van onderwijsprofessionalisering. 

• Bestaande goede praktijkvoorbeelden van innovatieve onderwijsprofessionalisering omzetten 

naar VUB-context. 

2. Ontwikkelen van blended onderwijsprofessionaliseringstrajecten 

• Ontwikkelen van online modules over blended learning. 

• Afstemmen met huidige lesgevers professionaliseringsinitiatieven. 

• Ondersteunen van de huidige lesgevers bij de omvorming naar een blended en online format. 

• Professionaliseringsmodules omzetten naar een blended traject. 

• De ontwikkelde modules piloottesten en bijsturen. 

3. Goede praktijkvoorbeelden Blended learning 

• Inventariseren van goede VUB-praktijkvoorbeelden van Blended learning. 

• Dissemineren van de goede VUB-praktijkvoorbeelden van Blended learning. 
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We vragen 

 

Verwachte competenties en attitude 

• Je bent vaardig in het samenwerken met andere collega’s, ook uit andere diensten, om samen het 

beoogde resultaat te bereiken.  

• Je bent resultaatgericht. Je onderneemt concrete en gerichte acties om de doelstellingen te 

behalen. 

• Je bent gestructureerd en stipt.  

• Je beschikt over didactische vaardigheden om informatie en vaardigheden op een heldere manier 

over te brengen naar anderen zodat zij de beoogde competenties verder kunnen ontwikkelen. 

• Je kan zelfstandig werken binnen een afgebakend kader.  

• Een goede kennis van tools die binnen het onderwijs kunnen worden ingezet is een pluspunt.  

• Ervaring met het opzetten van blended trajecten of het opzetten van onderwijsprofessionalisering 

is een plus. 

• Kennis van de VUB en haar structuur en werking is een plus. 

• Kennis van/ervaring met volgende tools is een plus 

o Canvas LMS 

o Camtasia 

o Panopto 

 

We bieden 

• Contract van bepaalde duur (9 maanden) 

• Omvang: 1/2 VTE of 4/5 VTE (in overleg) 

• Benaming functie: Medewerker Onderwijsontwikkeling 

• Hoofdeenheid: Onderwijs- en Studentenbeleid 

• Gradengroep: 7-8-9 
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Een boeiende functie aan de Vrije Universiteit Brussel met schitterende uitdagingen, belangrijke 

verantwoordelijkheden, heel veel leren en veel dynamiek, binnen een professioneel en ambitieus team. 

Wij bieden je een maandsalaris volgens de barema’s die van toepassing zijn in de universiteiten in de 

Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de volgende extralegale voordelen: 

• Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer 

• Groeps- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen 

• Opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus 

• Kinderopvang. 

De Vrije Universiteit Brussel voert een modern en dynamisch personeelsbeleid, met bijzondere aandacht 

voor de ontwikkeling van haar medewerkers en voor het evenwicht tussen hun job en hun privéleven. Ze 

heeft oog voor de belangrijke maatschappelijke thema’s van vandaag: ze voert haar beleid binnen een 

sociaal en ecologisch verantwoordelijk kader en ze beschouwt diversiteit als een rijkdom voor de 

universitaire gemeenschap. 

Meer informatie:  

Karla Groen, karla.groen@vub.be, 02 629 2232  of via skype. 

of  

Céline Cocquyt, celine.cocquyt@vub.be, 02 629 2165 of via skype. 

Uiterste datum voor het indienen van jouw kandidatuur: 6 december 2018, 12u00 

Indiensttreding: zo snel mogelijk. 

Documenten die je meestuurt bij het indienen van de kandidatuur: 

- Cv 

- Motivatie 

- Eventueel een portfolio dat de competenties illustreert 

Kandidatuurstelling via mail naar karla.groen@vub.be 

De selectie zal gebeuren na gesprekken. De gesprekken worden ingepland vanaf 7 december 2018. 

mailto:karla.groen@vub.be
mailto:celine.cocquyt@vub.be
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