
 

 

Vacature 2022-STAT-26 (Praktijk)lectoren voor onderwijsopdrachten binnen de 
cluster Gezondheidszorg 
 
In de cluster Gezondheidszorg worden verschillende opleidingen aangeboden: Bachelor in de 
biomedische laboratoriumtherapie, bachelor in de ergotherapie, bachelor in de medische beeldvorming 
en radiotherapie, bachelor in de oogzorg, bachelor in de verpleegkunde, bachelor in de voedings- en 
dieetkunde, en bachelor in de vroedkunde en dit op vier campussen: Brussel, Aalst, Gent en Sint-
Niklaas.  
Naast onderwijs zet de cluster sterk in op het ontwikkelen van onderzoek en maatschappelijke 
dienstverlening. 
Informatie in verband met de verschillende opleidingsonderdelen (het onderwijsaanbod) vind je hier. 
 
We zijn op zoek naar verschillende collega’s om ons team te versterken. Lees zeker de algemene 
profielvereisten alvorens onderstaande informatie te bekijken.  
 
1. Bachelor Vroedkunde (campus Sint-Niklaas) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (30%, vacant) 
verzorgen van praktijklessen en integratiemomenten 

• verzorgen van theoretische lessen rond fysiologie, borstvoedingsbegeleiding en problemen 
• bij borstvoeding 
• begeleiding bachelorproeven 
• stagebegeleiding 

 
Profiel: 

• Bachelor Vroedkunde 
• vroedvrouw werkzaam in de eerstelijnszorg 
• minstens 5 jaar ervaring in de eerstelijnszorg 
• lactatiekundige  
• minstens 3 jaar ervaring in het hoger onderwijs 

 
2. Bachelor Vroedkunde (campus Sint-Niklaas) (interimopdracht) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (30% ad interim) 

• verzorgen van praktijklessen en integratiemomenten 
• Verzorgen van theoretische lessen gezondheidspromotie in verpleegkunde en vroedkunde. 
• bachelorproefbegeleiding      
• stagebegeleiding (regio Aalst en Asse)  

 
Profiel: 

• Bachelor Vroedkunde aangevuld met een Master Gezondheidspromotie 
 

3. Bachelor Voedings-en Dieetkunde (Technologiecampus Gent) (deels interimopdracht) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (70% waarvan 40% ad interim) 

• verzorgen van onderwijsactiviteiten binnen de leerlijn voeding en dieet, zowel praktijk als theorie 
• coördineren van wetenschappelijke leerlijn en bachelorproeven 
• bachelorproefbegeleiding 
• stagebegeleiding 

 

http://onderwijsaanbod.odisee.be/prev/opleidingen/n/index.htm#bl=1;1&f=-1,-1,-1,-1


 

 

Profiel: 
• Bachelor Voedings- en Dieetkunde en relevante master   
• minimum twee jaar ervaring als zelfstandige diëtist   
• minimum vijf jaar ervaring in het hoger onderwijs  
• combinatie met aanstelling als zelfstandige/klinische diëtist is een pluspunt 
• affiniteit met en intentie om een onderzoeksopdracht op te nemen 

 
 

4. Bachelor Voedings-en Dieetkunde (Technologiecampus Gent) (interimopdracht) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (65% ad interim) 

• verzorgen van onderwijsactiviteiten binnen de leerlijn voeding en dieet (theorie en praktijk) en 
analyse voedingswaren (theorie en labo)   

• stagebegeleiding  
 
Profiel: 

• Bachelor Voedings- en Dieetkunde en relevante master   
• Minimum 2 jaar ervaring als diëtist   
• Minimum 1 jaar ervaring in het hoger onderwijs 

 
 

5. Bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie (Technologiecampus Gent) 
(interimopdracht) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (60% ad interim) 

• coachen van studenten in de leerlijnen biotechnologie/biomoleculen en immunologie/hematologie 
• stage-en bachelorproefbegeleiding  
• verzorgen van maatschappelijke dienstverlening (educatief aanbod) 

 
Profiel: 

• Master farmaceutische wetenschappen  
• met ervaring in het hoger onderwijs (professionele bachelor BLT). 
• Labo-ervaring in biotechnologie en immunohematologie is een plus.  

 
6. Bachelor Oogzorg (campus Brussel) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (30%, vacant) 

• begeleiden van hoorcolleges en werkcolleges in orthoptie met in het bijzonder oogmotiliteit 
• coördineren van de leerlijn Orthoptie 
• stage-en bachelorproefbegeleiding 
• actief deelnemen aan vergaderingen KT, OT en infodagen 

 
Profiel: 

• bachelordiploma in de zorg met een specifieke opleiding in de orthoptie  
• minstens 3 jaar ervaring in hoger onderwijs 
• minstens 5 jaar werkervaring in Orthoptie 

 
  



 

 

7. Bachelor Oogzorg (campus Brussel) 
 
Les- of begeleidingsopdrachten (50%, vacant) 

• verzorgen van hoorcolleges en werkcolleges in de optometrische diagnostiek en de functioneel 
optometrische visuele (re)-educatie  

• verzorgen van werkcolleges omtrent wetenschappelijke en klinische vaardigheden – casuïstiek 
• stage-en bachelorproefbegeleiding 
• coachen van studenten    
• actief lidmaatschap van onderwijsontwikkelend team 

 
Profiel: 

• Bachelor in de Optiek en Optometrie    
• minstens 3 jaar ervaring in hoger onderwijs  
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