VACATURE
ONDERWIJSTECHNOLOOG 40%

Wie zijn wij?
De Academie Voor De Eerste Lijn is een netwerk voor onderzoek en onderwijs gericht op de
eerstelijnszorg in Vlaanderen en Brussel.
Ze zet in op het vergroten van de onderzoekscapaciteit en wenst hiermee de eerstelijnszones te
ondersteunen. Dit realiseert de Academie door het opbouwen van kennis over
persoonsgerichte zorg, innovatieve instrumenten en het ontwikkelen van actieplannen in
samenwerking met de terreinactoren. Met de vertaling van onderzoeksresultaten wenst de
Academie de nood aan onderwijs en permanente vorming van de zorgverleners binnen de
eerstelijnszorg mee in te vullen. De focus van de Academie ligt hierbij op volgende domeinen:
doelgericht werken, zelfmanagement, interdisciplinaire samenwerking, buurtgerichte zorg en
implementatiestrategieën.
De Academie is echter op een punt gekomen waarop ze onderzoeksresultaten dient te
dissemineren en valoriseren in basisopleidingen op niveau 5, 6 en 7 maar ook in
vormingstrajecten in kader van levenslang leren. Om deze ultieme doelstelling van de Academie
waar te maken hebben we jou nodig!
Wij zijn op zoek naar een onderwijstechnoloog (M/V/X).

Wat houdt de functie in?
Samen met jouw collega’s sta je in voor de vertaling en doorstroom van onderzoeksresultaten
in de basisopleidingen (niveau 5, 6 en 7) binnen de eerstelijnszorg. Je bent hierbij een zeer
belangrijke schakel. Het doel van de functie is om Educational technology (zoals e-learning,
virtual reality ... ) als innovatieve werkvormen te integreren opdat leerprocessen optimaal
gestimuleerd zouden worden. Je bent echter niet verantwoordelijk voor de wetenschappelijke
inhoud zelf. Concreet verwacht de Academie het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Je zorgt samen met de doctoraatsstudenten en het team voor de digitale inzetbaarheid
van de leerinhouden (die een vertaling zijn van de onderzoeksresultaten). Je ontwikkelt
en implementeert hierbij nieuwe leermiddelen.
Je begeleidt de teams met het inzetten op beschikbare media en informatieve ,
communicatieve en educatieve technologieën binnen de ontwikkelen leertrajecten.
Je ontwikkelt ondersteuningsmaterialen in functie van de doorstroom van de
onderzoeksresultaten naar de basisopleidingen ( niveau 5, 6 en 7).
Je zorgt er voor dat krachtige uitgetekende leerlijnen zichtbaar en makkelijk
hanteerbaar zijn, waardoor kennis stapsgewijs zijn ingang kan vinden.
Je ontwikkelt zichtbare digitale formats voor de Academie.
Je helpt e-learnings ontwikkelen en ondersteunt webinars en liveworkshops.
Je ondersteunt bij het ontwikkelen en implementatie van kennisclips.

•
•
•
•

Je zet jouw kennis en competenties in om de leeractiviteiten continue te verbeteren. Je
pleegt hierbij voortdurend overleg binnen de betrokken teams.
Je ondersteunt en organiseert testfases.
Je staat in voor de opvolging en evaluatie van de nieuwe technologieën (VR, AR, gaming,
kennisclips,online webinars/streaming …) geïntegreerd in de opleidingspakketten om
het leerproces bij de lerende te bevorderen en ondersteunen.
Je helpt met de verspreiding en ondersteuning bij de uitrol.

Even op een rijtje :
• Ontwikkelen van inzetbare leeractiviteiten vanuit onderzoeksresultaten.
• Je zet jouw onderwijskundige en IT-technisch inzicht in.
• Opvolging en evaluatie van de ingezette technologieën
• Verwerken van de feedback.
• In continue overleg met je collega’s.
• Je ontwikkelt visie en formats ten dienste van de Academie Voor De Eerste Lijn.
• Rapporteren aan de Academie.
Je bent op de hoogte van:
• Het onderwijslandschap
• Innovatieve leermiddelen en ICT.
• Hybride, digitaal en blended onderwijs

Hoe voer je de functie uit?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een flexibele en enthousiaste collega die in het bezit is van een pedagogisch en/of
didactisch bachelordiploma.
Je hebt een achtergrond in onderwijstechnologie door studie en/of ervaring.
Je bent een teamplayer die niet bang is om fouten te maken en je houdt van uitdagingen.
Je bent creatief en vindt plezier in innovatief onderwijs.
Je bent zelfstandig, stressbestendig en kan vlot problemen oplossen.
Je beschikt over analytische skills. Je kan praktische problemen bij implementatie
vertalen naar nieuwe mogelijkheden. Je kan hierbij jouw onderwijskundig en ITtechnisch inzicht combineren.
Het bezit een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je neemt graag het initiatief.
Je hebt oog voor detail.

Hoe ziet jouw team er uit?
Je werkt samen met enthousiaste onderzoekers die samen één doel willen bereiken. Een
kwaliteitsvolle eerstelijnszorg staat centraal!

Hoe brengen we jou in beweging?
•
•
•

Een aanstelling als contractueel bediende bij één van de partnerinstellingen van de
Academie Voor De Eerste Lijn
Verloning volgens de salarisschaal B31/35.
Een contract van bepaalde duur dat loopt tot en met 31 augustus 2023.

•
•
•
•
•
•
•

Er kan tot maximaal 10 jaar nuttige beroepservaring worden meegenomen.
Terugbetaling van woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fiets.
We bieden:
de mogelijkheid tot telewerken,
een mooi aantal vakantiedagen,
Flexibele uren,
Enthousiaste en dynamisch team.

Plaats van de tewerkstelling: werkplaats overeen te komen

Interesse?
Je kan solliciteren tot en met 25 maart 2022.
De selectieprocedure doorloopt volgende stappen: briefselectie op basis van CV en
motivatiebrief, gevolgd door een interview met de projectleider(s) en dagelijks bestuur van de
Academie.
Meer info over deze specifieke vacature kan je verkrijgen bij Sandra Martin, Coördinator
Onderwijs van de Academie: sandra.martin@ucll.be of Anabel Wanzeele, projectleider
Levenslang Leren: anabel.wanzeele@ucll.be .

