
 

  

 

 

 

 

0pleidingshoofd Podium- en Eventtechnieken (40%) RITCS & KCA 
 

RITCS/2023/OP/53 – Extern 

 
Vanaf academiejaar 23-24 bieden het RITCS (EhB) en Koninklijk Conservatorium 

Antwerpen (AP hogeschool) samen het graduaat Podium- en Eventtechnieken aan. Dit 

jaar starten we met de voorbereiding. Word jij het opleidingshoofd van deze gloednieuwe 

opleiding?  

 

Als enthousiast opleidingshoofd stuur je een team van competente docenten aan die onze 

studenten opleiden tot podium- en eventtechnici. Je bent de (aan)sturende kracht van 

de opleiding, de (eind)verantwoordelijke voor het didactisch traject en de 

dagelijkse werking.  

 

Je staat er uiteraard niet alleen voor maar werkt nauw samen met de vakhoofden. Zij 

ondersteunen je op onderwijsinhoudelijk niveau vanuit hun eigen expertise, en dragen 

elk de verantwoordelijkheid voor een van de afstudeerrichtingen. Het kernteam van 

opleidingshoofd en vakhoofden werkt intens samen en verbindt studenten, docenten en 

werkveld in een actief netwerk.  

 

Daarnaast krijg je vanuit het KCA en RITCS de nodige ondersteuning voor zowel planning 

en administratie als infrastructuur en technische uitrusting.  

 

Concreet bestaat je takenpakket uit:  

- leiding geven aan de docenten uit jouw opleiding;  

- algemene didactische lijn van de opleiding bepalen in overleg met het team 

docenten; 

- waken over de cohesie van deze inhoudelijk en geografisch gespreide opleiding; 

- de kwaliteit van de opleiding bewaken;  

- eindverantwoordelijkheid dragen voor budget en personeel;  

- aanspreekpunt zijn voor onze studenten;  

- de opleiding vertegenwoordigen tegenover interne en externe stakeholders; 

- internationalisering opzetten en coördineren.  

 

Wat meer informatie over onze nieuwe opleiding:  

Binnen het graduaat leren studenten de ideeën van een ontwerper omzetten in een 

technische uitvoering in vier disciplines: beeld en projectie, geluid, belichting, en 

podiummechanica. Afgestudeerden hebben hierdoor een T-profiel: ze zijn polyvalent, 

maar tegelijk ook gespecialiseerd in één van deze disciplines. Die specialisatie stelt hen in 

staat om binnen hun discipline een voorstelling te bedienen, een beperkte crew aan te 

sturen en het materiaal te beheren en te onderhouden.   

 

Praktijkgerichtheid en kennis van de sector is in onze opleiding een evidentie en een 

troef. We bieden studenten de kans om te leren door te doen, in een reële professionele 

omgeving. Door de inbedding van onze opleiding in de rijke en diverse culturele context 

van de grootsteden Antwerpen en Brussel is deze bovendien sterk intercultureel en 

internationaal gericht. 

 

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in 

een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze 

humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid 

https://www.ritcs.be/nl
https://www.ap-arts.be/koninklijk-conservatorium-antwerpen
https://www.ap-arts.be/koninklijk-conservatorium-antwerpen
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en wederzijds respect. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit 

omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. 

 

We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, 

transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en 

visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?  

 

AP is als hogeschool meer dan een hoger onderwijsinstelling. AP is een leerstad, een 

verrijker van talent, een versterker van inzet en een verdieper van het wereldbeeld van 

studenten. Met gedreven lesgevers, vooruitstrevende inhoud, directe eerlijke oriëntatie 

en maximale interactie met expertise zorgt AP ervoor dat elke student zijn potentieel ten 

volle kan ontplooien. 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 
Je behaalde een diploma van Bachelor of Master of hiermee gelijkgesteld of minimum 15 

jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs. 

 

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, Luxemburg of de 

Baltische staten, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.  

 

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger 

Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving. 

 

 

Jouw profiel 
Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must. Onverwachte wendingen 

zoals de coronapandemie scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent 

gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.  

 

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende: 

• Kennis & ervaring – je beschikt over een ruime ervaring en sectorkennis in de 

theater- en podiumkunsten, zelfontwikkeling en artistieke inspiratie staan hierin 

centraal. 

• Coachend leidinggeven - je motiveert jouw medewerkers om initiatief te nemen 

en combineert vertrouwen en autonomie met een heldere, duidelijke aansturing. 

Je vertrekt vanuit een waarderend personeelsbeleid en geeft ruimte voor 

experimenteren in een veilige werkomgeving. Je werkt faciliterend en coachend, 

stelt je vertrouwen in de professionaliteit van je team en zorgt voor toegang tot 

professionaliseringsmogelijkheden. 

• Talenkennis  – je Nederlands is uitstekend, kennis van Frans en Engels is een 

meerwaarde. 

• ICT  – je hebt de nodige kennis van informatica en de gangbare software die in 

de betrokken opleidingen worden gebruikt. 

• Didactische vaardigheden – je hebt pedagogisch inzicht, ook in de eigenheid 

van artistieke processen. Je weet opdrachten helder te formuleren naar studenten 

toe en kan deze begeleiden. Je geeft regelmatig feedback en neemt geduldig je 

tijd om de studenten nieuwe kennis aan te leren. Je diversifieert waar nodig en 

geeft niet op tot iedereen de leerstof begrijpt. 

• Teamplayer – je stimuleert de samenwerking binnen je opleiding, tussen 

opleidingen van het RITCS en KCA, en tussen je opleiding en het werkveld. Je 

bent contactvaardig, brengt mensen (studenten/docenten/..) samen en kan 

vergaderingen coördineren. 

• Stressbestendig – je werkt resultaatsgericht en bent stressbestendig, je houdt 

ervan om alles in goede banen te leiden en indien nodig een tandje bij te steken. 

  

 

 

https://www.naricvlaanderen.be/
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650#227
http://www.ehb.be/statuut-en-wetgeving
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Wij bieden 
• Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 316, volgens je 

kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via 

volgende link. 

• Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare 

sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige 

beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van 

tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier. 

• Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling. 

• Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of 

een fietsvergoeding. 

• Lerarenkaart – met een heleboel voordelen 

• Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of 

gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad. 

• Brussel/Antwerpen – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets 

nieuws te beleven valt. 

 

 

Concreet  

Functie: 40% statutair tijdelijk vacant 

Departement: RITCS 

Aard tewerkstelling: Praktijklector 

Vereist niveau: Bachelor of Master of hiermee gelijkgesteld of minimum 15 jaar bewezen 

nuttige beroepservaring buiten het onderwijs 

Werkervaring: 7 tot 9 jaren 

Volume: 40% 

Onderwijstaal: Nederlands  

Duur: Je start zo snel mogelijk met een tijdelijke aanstelling tot en met 30/09/2023. Na 

een positieve evaluatie en mits het mogelijk is binnen de financiële en organisatorische 

krijtlijnen kan dit verlengd worden en is op termijn een benoeming mogelijk.  

Afsluitdatum: 30/09/2022 

  

 

Overtuigd?  

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite 

https://ses.ehb.be. 

 

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, 

diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd 

bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd 

bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle 

stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. 

 

Op 30/09/2022 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle 

kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het 

superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we 

bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en 

kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe. 

 

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze 

functie staat dit gepland op vrijdag 7 oktober 2022, houd hier alvast rekening mee in 

je agenda. Dit gesprek kan live of online doorgaan, meer informatie krijg je per mail 

wanneer je uitgenodigd wordt. 

 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/
https://www.klasse.be/lerarenkaart/
https://ses.ehb.be/
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Nog een datum voor je agenda: op 24/10/2022 organiseert EhB een hogeschoolbrede 

onthaaldag voor alle nieuwe medewerkers. Je leert hier meer over de hogeschool en 

centrale diensten, zet je eerste stappen in het vormingstraject voor nieuwe docenten en 

je leert er je nieuwe collega’s beter kennen tijdens een gezellige broodjeslunch.  

 

 

Vragen?  

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Reinhilde 

Weyns, Directeur RITCS, te bereiken via email reinhilde.weyns@ehb.be. 

 

Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be 

 

mailto:reinhilde.weyns@ehb.be
mailto:ses@ehb.be

