
   

Vacaturebeschrijving. 
Betrekking Wetenschappelijk medewerker - 70% 
Organisatie-entiteit Faculteit Mens en Welzijn 

Vakgroep Verpleegkunde, vakgebied verpleegkunde 
Referentienr. betrekking FMW C 381 
Rekruteringsprocedure Andere rekruteringskanalen 
Aard van de betrekking Contractuele aanwerving  

 

Toelatingsvoorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding: 
 
• Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger 

Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten; 
• In het bezit zijn van een diploma van een masterdiploma in het domein van de 

gezondheidszorg of gelijkgeschakeld. 
 

Beschrijving van de betrekking 
Situering 
• Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten 
nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de 
samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden. 

• HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens 
en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het 
Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de 
School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend 
Servicecenter. 

• Je wordt tewerkgesteld binnen de vakgroep Verpleegkunde van de faculteit Mens en 
Welzijn. 

 

Toelichting project 
• Het PWO project waaraan je meewerkt, heeft als acroniem DecubICUs, wat staat voor 

Decubitus in Intensive Care Units.  
• Het is een driejarig project dat zich richt zich op de epidemiologie, preventie en 

outcomes van doorligwonden bij volwassen patiënten op de afdeling Intensieve Zorg 
en op het identificeren van onafhankelijke risicofactoren voor decubitus bij deze 
(sub)populatie(s).  

• Het huidig project bouwt verder op een internationale puntprevalentiemeting die reeds 
heeft plaatsgevonden op 15 mei 2018. Er werden gegevens verzameld van 13.254 
patiënten uit 1118 IZ-afdelingen uit 90 landen wereldwijd.  

• Naast analyse van de verzamelde data, heeft het PWO-project als doel 
(sub)populatiespecifieke risicopredicitieschalen te ontwikkelen en te pilot-
implementeren, een sensibiliserings- en educatieve campagne te voeren voor zowel 
zorgverleners als andere stakeholders, en de haalbaarheid en wenselijkheid na te gaan 
van patiënten- en familieparticipatie in decubituspreventie.  

• Alle fasen van het onderzoek situeren zich op internationaal niveau met Engels als 
voertaal. 
 



   

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking 
• Je ondersteunt de projectcoördinator zowel op inhoudelijk als administratief vlak 

doorheen de verschillende fasen van het onderzoek; 
• Je staat in voor voorbereidende statistische analyses van delen van de dataset; 
• Je voert verkennende literatuurstudies uit in functie van de fase waarin het onderzoek 

zich bevindt en rapporteert de resultaten schriftelijk; 
• Je neemt actief deel aan het op touw zetten en voeren van de sensibiliserings- en 

educatieve campagne, inclusief het ontwikkelen van campagnematerialen, waarbij je 
de nexus onderzoek-onderwijs bewaakt en promoot; 

• Je neemt deel aan project- en stuurgroepvergaderingen; 
• Je communiceert en rapporteert intern over de evoluties en evaluaties van het 

projectwerk naar de projectcoördinator en stuurgroep; 
• Je neemt deel aan het uitdenken, opzetten en uitvoeren van initiatieven voor 

wetenschapscommunicatie; 
• Je helpt met de organisatie van activiteiten om de projectresultaten te verspreiden naar 

de doelgroep en belanghebbenden; 
• Je staat mee in voor de begeleiding van studenten die in het kader van bachelorproef, 

stage of project betrokken zijn bij het onderzoeksproject 
• Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je 

desgevallend teamgebonden taken op. 
• Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden 

aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en 
doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT. 

 

Competenties  
• Je bezit een goede kennis over classificatie, pathofysiologie, preventie, behandeling en 

gevolgen van doorligwonden; 
• Je hebt bij voorkeur praktijkervaring op de dienst Intensieve Zorg of bezit een goede 

kennis van pathofysiologie bij kritieke ziekte. Het bezitten van een beroepstitel of het 
gevolgd hebben van de bachelor na bacheloropleiding verpleegkundige in de 
Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg strekken tot bijzondere aanbeveling; 

• Je hebt een goede kennis van medische statistiek en kunt werken met SPSS® software; 
• Je hebt bij voorkeur ervaring in het gebruik van software voor referentiebeheer; 
• Je hebt ervaring in het werken met elektronische wetenschappelijke 

literatuurdatabanken zoals Web of Science en PubMed; 
• Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch 

wetenschappelijke attitude; 
• Je beheerst een wetenschappelijke schrijfstijl; 
• Je kan Engelstalige onderzoeksrapporten vlot lezen en interpreteert ze correct; 
• Je bezit een uitmuntende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling 

als schriftelijk; 
• Je kan adequaat communiceren, schriftelijk en mondeling, met alle leden van een 

uitgebreid internationaal netwerk; 
• Je gaat op een correcte manier om met gevoelige en vertrouwelijke informatie en data; 
• Je kent en respecteert de ethische code en grondbeginselen bij wetenschappelijk 

onderzoek alsook de vigerende privacywetgeving;  
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
• Je beschikt over een creatieve geest, een goed organisatievermogen en over een 

probleemoplossende attitude; 
• Je bent resultaatsgericht en flexibel ingesteld; 
• Je denkt proactief, bent leergierig en enthousiast; 
• Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent. 

 



   

Kandidaatstelling en selectieprocedure 
Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 12-01-2020, uitsluitend via 
http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een 
motivatiebrief. 
 
HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, afkomst of handicap. 
 
De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. 
Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten 
zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling 
aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een 
selectiegesprek.  
 
De indicatieve datum van de selectiegesprekken is eind januari 2020. 
 

Looptijd van de betrekking  
Wij bieden een tijdelijke contractuele aanwerving voor indiensttreding ten vroegste vanaf 
01-02-2020. 
 

Loonvoorwaarden 
De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. 
anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/. 
 
Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de 
privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan 
de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier. 
 
We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of 
fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een 
personeelskaart met extra voordelen. 
 

Contact 
Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Sonia Labeau, 
projectcoördinator. Dit kan via e-mail (sonia.labeau@hogent.be). 
 
Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon, …) kan je terecht bij Katrien 
Gevaert, HR partner. Dit kan via e-mail (katrien.gevaert@hogent.be) of telefonisch (09 243 
33 85). 
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