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Voordelen van werken in het hoger onderwijs



1. Een job met impact

Een belangrijk maatschappelijk doel:

“Het vormen van (jonge) professionals die op hun beurt een bijdrage 

zullen leveren in onze samenleving.”



2. Aandacht voor elke unieke medewerker. 

● Er wordt rekening gehouden met jouw talenten en competenties. 
● Gedurende de volledige loopbaan.
● Een uitgebreid aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden.



3. Een gunstige startpositie van waaruit je vertrekt.

● Horizontale en verticale promotie is mogelijk.
● Het geheel van arbeidsvoorwaarden voor jong 

afgestudeerden.



4. Autonomie en flexibiliteit

● Hybride werken.
● Kwaliteit primeert.



5. Werken in bruisende steden

● Inspiratie
● Groene mobiliteit
● Vlotte bereikbaarheid



6. Kans om internationaal te gaan

● Hoger Onderwijs als poort op de wereld.

● Internationale samenwerkingen.



7. Aan de slag met innovatieve technologie



8. Hard werken verdient een mooie verlofregeling



Verschillende personeelsstatuten

1. Statutair

2. Contractueel



Personeelsstatuten hogescholen - statutair

● Je krijgt een ‘aanstelling’.
● Dit is een eenzijdige rechtshandeling. Je krijgt dus geen contract 

maar een document van aanstelling.
● Je loonbrief komt van het departement Onderwijs.
● Kan tijdelijk zijn of van onbepaalde duur.



Personeelsstatuten hogescholen - contractueel

● Je krijgt een ‘aanwerving’.
● Dit is een tweezijdige rechtshandeling. Je krijgt dus een contract 

en valt onder de wetgeving van arbeidsovereenkomsten.
● Je wordt betaald met eigen middelen van de instelling. Je loonbrief 

komt van een sociaal secretariaat (bv. SDWorx, Acerta)
● Kan tijdelijk zijn of van onbepaalde duur.



Verloning aan een hogeschool/universiteit

= afhankelijk van de personeelscategorie waarvoor je solliciteert 
= steeds gebaseerd op diploma en verworven anciënniteit in de 
openbare sector of relevant voor de functie.



Verloning = afhankelijk van de personeelscategorie

Hogescholen:

● onderwijzend personeel
● administratief en technisch personeel
● wetenschappelijk personeel
● artistiek gebonden onderwijsactiviteiten

Universiteit:

● administratief en technisch personeel
● wetenschappelijk personeel
● assisterend academisch personeel
● zelfstandig academisch personeel



● Tabel = minimumvereiste
● Elke hogeschool kan nog 

bijkomende voorwaarden
formuleren

● Bv. pedagogisch 
bekwaamheidsbewijs

○ Bv. specifieke expertise 
door diploma en/of 
nuttige beroepservaring

○ Bv. 
anciënniteitsvoorwaarde

○ steeds vermeld in het 
vacaturebericht

Ambt Bekwaamheidsbewijs

Praktijklector en hoofdpraktijklector Diploma van bachelor

Lector en hoofdlector Diploma van master

Assistent en werkleider Diploma van master

Doctor-assistent Diploma van doctor op proefschrift

Docent, hoofddocent, hoogleraar en 

gewoon hoogleraar

Diploma van doctor op proefschrift

Met welke diploma’s kan je lesgeven aan een hogeschool?



Verloning administratief en technisch personeel -
hogescholen

● Niveau en graad voor Iedereen 
in hoger onderwijs

● Salarisschaal = bevoegdheid 
hogeschool

● Volledig overzicht : link naar 
website onderwijs Vlaanderen

● Ook voor onderzoekers aan 
hogescholen!

● Voorbeelden van functies en 
jobmogelijkheden op het einde 
van deze presentatie

NIVEAU GRAAD DESKUNDIGHEID BEKWAAMHEIDSBEWIJS

A A1, A2, A3, 

A4 en A5

Academische deskundigheid 

op denk- en werkniveau

Diploma van master

B B1, B2 en B3 Hogere administratieve en 

technische deskundigheid

Diploma van professionele bachelor / 

graduaat

C C1 en C2 Uitvoerende en technische 

deskundigheid

Diploma secundair onderwijs

D D1 en D2 Geen diplomavereiste



Verloning administratief & technisch personeel - UGent

Je salaris wordt bepaald door:

● Niveau van de functie en bijhorende salarisschaal 
● Je anciënniteit

https://www.ugent.be/nl/vacatures/verloning.htm

A+: afdelingshoofd, stafmedewerker, expert 

A: academische deskundigheid op denk- en werkniveau

B: hogere administratieve en technische deskundigheid

C: uitvoerende en technische deskundigheid

D: logistieke deskundigheid



Algemene troeven m.b.t. verloning

●Startverloning

○Meenemen van elders verworven anciënniteit

●Loopbaanmodel: je loon stijgt

○Anciënniteit bouwt (twee)jaarlijks op

●Interne mobiliteit

○Horizontaal/verticaal
○Veel mogelijkheden



Jobmogelijkheden
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Waar je passie ook ligt

Techniek
IT 
Studenten
Kinderen
Dieren
Boeken
Sport
Beleid 
Communicatie
Onderzoek
…



Op welke locatie

Labo

Brouwerij

In de buitenlucht

Museum

Bibliotheek

Green room

Internationale setting

…



Een wereld op zich
met ontelbare mogelijkheden, opportuniteiten 
en variatie



Een greep uit ons jobaanbod

Accountmanager, Bio-statisticus, Cafetaria coördinatorE , 
Dierenverzorger� , EU-projectadviseur, Fondsenwerver � �,
Glasblazer, Hoefsmid, Imker�, Jurist, Kok� � , Labocoördinator, 
Magazijnier, Netwerkbeheerder, Onderwijsbegeleider� �,
Persattaché, Quality medewerker, Redder 	,
Studentenpsycholoog, Tekenaar ✏ , Universiteitsmuseum medewerker  E , 
Vertrouwenspersoon, Windows systeembeheerder�, externe 
communicatie medewerker, Zuid-Korea campusmanager, 
administratief medewerker, boekhouder…



Ontdek onze jobs 

ugent.be/nl/vacatures
howest.be/nl/vacatures
hogent.be/vacatures
jobs.arteveldehogeschool.be



Tot binnenkort? 


