
 

 

Vacature 2021-STAT-17 (Praktijk)lectoren en/of gastprofessoren voor diverse 
onderwijsopdrachten binnen de cluster Sociaal agogisch werk 
 
In de cluster Sociaal-agogisch werk (Odisee) worden verschillende opleidingen aangeboden: Bachelor 
Gezinswetenschappen (Ba GW), Bachelor Orthopedagogie (Ba Ortho), Bachelor Sociaal werk (Ba SW), 
Bachelor na bachelor Psycho-sociale gerontologie (Banaba PSG) en Graduaat Maatschappelijk werk 
(Grad MW) en dit op drie campussen: Schaarbeek, Dilbeek en Brussel Centrum.  
Naast onderwijs zet de cluster sterk in op het ontwikkelen van onderzoek en maatschappelijke 
dienstverlening. 
Informatie ivm de verschillende vakken (het onderwijsaanbod) vind je hier: 
http://onderwijsaanbod.odisee.be/opleidingen/n/ 
 
We zijn op zoek naar verschillende collega’s om ons team te versterken.  
 
Algemene informatie 
Vanaf 50% is een aanstelling als praktijklector of lector mogelijk, bij een opdracht onder 50% word je 
aangesteld als gastprofessor. 
Misschien heb je interesse in een specifieke opdracht of opleidingsonderdelen en zoek je een kleinere 
opdracht in onze opleiding(en), kandideer dan ook en geef precies aan welke omvang van aanstelling 
en welk(e) opleidingsonderdeel(en) jou interesse(ren)ert. 
Dan gaan we in gesprek om te kijken of we een match kunnen vinden om elkaar te versterken. 
 

1. Bachelor Gezinswetenschappen (campus Schaarbeek) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (ad interim of als gastprofessor voor één academiejaar 2021-2022): 

 Persoonlijkheidspsychologie (5% opdracht) 

 Psychodynamiek van de partnerrelatie (5% opdracht) 

 Psychopathologie van volwassenen en ouderen (5% opdracht) 

 Relatie-ondersteuning en bemiddeling (5% opdracht) 

 Geestelijke gezondheidszorg (5% opdracht) 
 
Begeleidingsopdracht 
Bachelorchelorproefbegeleiding rond psychologische-relationele-seksuologische thema’s (10% opdracht 
of meer) 
 

2. Bachelor na Bachelor Psychosociale gerontologie (campus Schaarbeek) 
 
Coördinerende opdrachten of projecten: 
Coördinator opleiding (50% opdracht, ad interim van bevallings- en ouderschapsverlof – eerste semester 
en start tweede semester): als coördinator sta je in voor de organisatie van de modules, stem je af met 
docenten, ben je eerste aanspreekpersoon voor studenten en verzorg je zelf een aantal opleidings-
onderdelen. 
 

3. Bachelor Orthopedagogie (campus Dilbeek) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (ad interim of als gastprofessor voor één academiejaar 2021-2022): 

 Communicatie voor hulpverleners I / Schriftelijke communicatie I : bouwstenen (6% opdracht) 

 Communicatie voor hulpverleners II / Schriftelijke communicatie II: hulpverleningsverslagen (4,5% 
opdracht) 

 



 

 

4. Bachelor Sociaal werk (campus Brussel) 
 
We zoeken een nieuwe collega voor 80 tot 100% opdracht 

 met affiniteit en een hart voor sociaal werk 

 je ademt Brussel en bezit DNA van het sociaal-cultureel werk 

 je hebt een sterke voeling met thema’s als diversiteit en interculturaliteit 
Aanvullend bij de algemene profielkenmerken vragen we voor dit profiel: 

 Ervaring in het sociale(culturele) domein of onderwijservaring in het hoger onderwijs 

 Kennis van andere talen dan NL, FR of ENG is een troef  

 Divers-sensitieve blik op mens en maatschappij 

 Goesting om krachtgericht samen te werken, samen te leren met studenten, docenten en 
werkveldpartners 

 Vlot werken met ICT en zin in het ontwikkelen van de eigen digitale vaardigheden 
 
In functie van interesses en talenten gaan we graag in gesprek met kandidaten over een pakket 
gebaseerd op een selectie van onderstaande opdrachten en opleidingsonderdelen (ten belope van 80% 
tot 100% opdracht). 
Daarbij is een combinatie met opleidingsonderdelen uit de gemeenschappelijke basis van de opleiding, 
de afstudeerrichtingen, de volwassenopleiding of projectwerk mogelijk. 
 
Les- of begeleidingsopdrachten 
 
In de reguliere opleiding:  
Gemeenschappelijke basis van de opleiding Sociaal werk (SW):  

 Brussel-project (10,50% opdracht)  

 Terrein en beleid Sociaal-cultureel werk (5% opdracht - in duo) 

 Beroepspraktijk en talentlab I (12,75% opdracht) 

 Mondelinge en schriftelijke vaardigheden (10,50% opdracht)  

 Groepsdynamica (6% opdracht) 
Binnen afstudeerrichting Maatschappelijk werk (MW) 

 Stedelijkheid, diversiteit en maatschappelijk werk (5% opdracht, ad interim) 
Binnen afstudeerrichting Sociaal-Cultureel werk (SCW):  

 Interculturaliteit, migratie en minderheden (6,75% opdracht)  

 Internationaal project SCW (3% opdracht) 

 Organisatiemanagement (6,75% opdracht) 

 Stage- en bachelorproefbegeleiding 
 
In de bachelorcheloropleiding Sociaal werk voor Volwassenen (BSV): 

 Mondelinge en schriftelijke vaardigheden II (4,75% opdracht) 

 Diversiteit en multiculturaliteit (7% opdracht) 

 Zingeving en ethiek (8% opdracht) 
 
Coördinerende opdrachten of projecten: 
Projectmedewerker outreachend opbouwwerk (20% opdracht): je werkt mee aan stedelijke interventies 
waar ontmoeten en storytelling centraal staan (project www.insjalet.be) 

http://www.insjalet.be/

