Vacature: Docent klinische psychologie/orthopedagogiek.
Voor de ‘Master of Science in Osteopathy’ zijn we dringend op zoek naar een
docent klinische psychologie/orthopedagogiek.
De ‘Master of Science in Osteopathy’ is een opleiding van de ‘International Academy of
Osteopathy’ (IAO, http://www.osteopathie.eu/nl) in samenwerking met The University
of Applied Sciences Tyrol. De master is eveneens geaccrediteerd door de Duitse
accreditatieorganisatie AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences).
Vanaf volgend semester (maart 2017) wordt de ‘Master of Science in Osteopathy’
aangeboden in het Engels. Daarom zijn we op zoek naar gemotiveerde docenten om in
Gent (Dampoort) in het Engels les te geven. Hieronder een overzicht van de
opleidingsonderdelen:
Vak
Contacturen* Periode
Didactics and Methodology
22,5 uur
Maart 2017 - Juni 2017
Congruence/Incongruence in Communication 22,5 uur
Okt 2017- Feb 2018
Group dynamic and Processes
12 uur
Okt 2017- Feb 2018
Recognition and understanding of authority
and guidance
22,5 uur
Feb 2018 - Juni 2018
* Dit wordt gegeven in blokken van 4 uur op donderdag, vrijdag of zaterdag.
Jouw profiel
Je bezit een academisch gericht MASTER diploma in de psychologische- en pedagogische
wetenschappen. Afstudeervariant: klinische psychologie of orthopedagogiek.
Je bent geïnformeerd over de nieuwste onderwijsmethodieken zoals: werken met
(zelf)rapportages en feedback, portfolio, creditwerking, leerlijnopbouw, doorgang-,
voortgangs- en uitstaptoetsen, groepswerk......
Je hebt ervaring in de sector van de gezondheids- en welzijnssector. Ervaring met
interdisciplinaire groepspraktijken is een pluspunt.
Jouw uitdagingen
Je bent communicatief ingesteld en tijdens hoorcolleges gericht op toepassingen in het
werkveld. Je versterkt ons team met een multi- en crossdisciplinair engagement. Je bent
bereid tot het periodiek bijdragen aan teamteaching.
Hebt u interesse om één of meerdere van deze opleidingsonderdelen te doceren of
kent u iemand met interesse, gelieve een e-mail te sturen naar
jobs@osteopathy.eu
met
als
onderwerp:
Docent
klinische
psychologie/orthopedagogiek. Gelieve ook uw CV toe te voegen. Voor inhoudelijke
vragen kan u telefonisch contact opnemen met Mevr. Inge Roman, PhD, Head of
Research IAO op het algemeen nummer +32 (0)9 233 04 03.
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