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VACATURE: STUDENT-COÖRDINATOR 

ONDERWIJSKWALITEITSZORG 
 
Wil jij een studentenjob waarin je écht impact kan maken? UGent is op zoek naar een student-coördinator om 
mee de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. Je staat in voor de organisatie en afname van focusgroepen 
bij medestudenten en werkt samen in een dynamisch team. Interesse in deze uitzonderlijke kans? Lees dan 
verder!  
 
Algemene informatie  
 
Functie:    student-coördinator onderwijskwaliteitszorg  
 
Tewerkstellingspercentage:  1 dag per week, flexibel in te vullen  
 
Tewerkstellingsduur:  19.09.2022 – 07.07.2023  
 
Departement:    Directie Onderwijsaangelegenheden  
 
Uiterste inschrijvingsdatum: 01.07.2022 

 
Startdatum:    19.09.2022  
 
 
Context van de functie  
 
Sinds de implementering van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem aan de UGent, de Eigen Regie 2.0, wordt bij 
elke opleiding driejaarlijks een studentenreflectie georganiseerd, dit op vraag van de Gentse Studentenraad. 
Deze reflectie gebeurt in de vorm van een focusgroep, voor en door studenten. Hiertoe wordt een team van 
jobstudenten aangesteld: de student-coördinatoren. Als student-coördinator zorg je voor de vlotte organisatie 
en afname van de focusgroepen. Het verslag dat je ervan opmaakt, vormt een belangrijke bron van input voor 
zowel de opleidingscommissie als het Onderwijskwaliteitsbureau, dat de kwaliteit van het onderwijs aan de 
UGent borgt.  
 
De functie-inhoud 
 
Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van studentenreflecties van een aantal opleidingen aan de UGent. 
Dit houdt in dat je:  

• met de studentenvertegenwoordigers van de opleiding afstemt in aanloop naar de focusgroep; 
• focusgroepen met studenten inhoudelijk voorbereidt aan de hand van een sjabloon; 
• focusgroepen modereert en begeleidt;  
• de inhoud van focusgroepen rapporteert en verslagen opmaakt;  
• in teamverband overlegt en de werkzaamheden opvolgt;  
• op een wekelijkse intervisie de vooruitgang terugkoppelt.  
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Jouw profiel  
 
Bij voorkeur ben je ingeschreven in een masteropleiding of het derde jaar van een bacheloropleiding. Ervaring 
als studentenvertegenwoordiger is een pluspunt. 
 
HARD SKILLS 

• naast vloeiend Nederlands, kan je je ook vlot uitdrukken in het Engels;  
• je schrijf- en luistervaardigheden zijn uitstekend; 
• MS Office heeft geen geheimen voor jou; 
• je hebt kennis over verschillende onderzoeksmethoden. Ervaring met kwalitatief onderzoek is een 

pluspunt; 
• je hebt voldoende synthetische en rapporteringsvaardigheden.  

 
SOFT SKILLS 

• je kan zelfstandig werken, bent hands-on en planmatig; 
• je werkt uitstekend in teamverband; 
• je beschikt over uitstekende organisatie en coaching vaardigheden; 
• je bent kritisch ingesteld;  
• je communiceert op een open en duidelijke manier en staat open voor feedback. 

 
Ons aanbod  
 

• een interessante en gevarieerde studentenjob die goed op jouw CV staat; 
• een aantrekkelijk loon; 
• je komt aan boord van een dynamisch team waarin je er nooit alleen voor staat; 
• veel flexibiliteit in de planning van je eigen werkzaamheden; 
• mogelijkheid tot thuiswerken; 
• een uitgebreide training en coaching in kwalitatief onderzoek;  
• jouw werk is een echte meerwaarde en is één van de officiële bronnen bij het monitoren van de 

kwaliteit van het onderwijs. 
 
Interesse?  
 
Precies wat je zoekt? Dan zien we graag meer van jou! Stuur je CV en motivatiebrief door via 
volgend formulier voor 1 juli 2022. De selectiegesprekken gaan door tussen 6 en 8 juli, indien nodig 
online. Tussen 20 en 23 september krijg je een uitgebreide training waarbij je volledig wordt 
klaargestoomd voor de job.  


