
Projectmedewerker ‘L-MO Writing Lab’ bij KU Leuven 
 

In het ‘Leuven Multimedial Online Writing Lab’ (L-MO) project ontwikkelen we een 
online leeromgeving voor (academische) schrijfvaardigheid in het Engels. Voor 
instromende studenten in het hoger onderwijs is schrijfvaardigheid vaak een 
struikelblok, niet alleen in de moedertaal maar ook in de vreemde taal. Schrijven is dan 
ook een complexe vaardigheid die veel tijd en aandacht vraagt. In het curriculum is er 
echter vaak onvoldoende ruimte om op maat van de student te werken, en aan die nood 
willen we met L-MO tegemoet komen. Studenten doorlopen adaptieve leerpaden 
waarin we via videomateriaal en authentieke online oefeningen verschillende 
deelaspecten van schrijfvaardigheid aan bod laten komen, zoals brongebruik en 
tekstplanning, tekststructuur, grammatica en woordenschat, en tekstrevisie. 

 

Functie 
Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 
leeromgeving. De functie omvat de volgende taken: 

• je ontwikkelt kennisclips en instructiefilmpjes op basis van recente inzichten in 
observerend leren in schrijfonderwijs 

• je breidt een bestaande databank van oefeningen uit met nieuw online 
oefenmateriaal rond tekststructuur, grammatica en woordenschat 

• je integreert de oefeningen en het videomateriaal in online leerpaden in Toledo 
• je test de omgeving uit bij het doelpubliek 
• je leidt samen met je begeleiders het projectteam (dat bestaat uit partners van 

vier campussen van de faculteit Letteren, docenten aan de faculteit Economie 
en Bedrijfswetenschappen, en het Instituut voor Levende Talen), organiseert 
overlegmomenten en houdt verslagen van vergaderingen bij 

• je draagt bij aan de disseminatie van het project door deel te nemen aan 
studiedagen rond educatieve technologie en/of academische schrijfvaardigheid 

 

Profiel 
• Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in het domein van talen (master in de 

taal- en letterkunde, taalkunde, vertalen, tolken of meertalige communicatie). 
Een lerarenopleiding is een pluspunt. Ook een diploma pedagogische 
wetenschappen komt in aanmerking. 

• Je bent didactisch onderlegd. Je hebt interesse voor educatieve technologie 
en/of digitaal leren. Je hebt ervaring met video-ontwerp en video-editing of je 
bent in elk geval bereid je dat eigen te maken.  

• Je hebt bij voorkeur Engels gestudeerd of je hebt een (aantoonbaar) gevorderd 
niveau Engels.  

• Je bent vlot en communicatief en denkt resultaat- en oplossingsgericht, handelt 
proactief en neemt initiatief.  

• Je kunt zowel zelfstandig als in team werken. Je bent een goede planner.   



 

Aanbod 
Je komt terecht in een dynamische en stimulerende werkomgeving, aangestuurd vanuit 
de Brusselse campus van de faculteit Letteren. We bieden je een deeltijdse 
tewerkstelling van 75% voor een periode van 12 maanden. De startdatum kan in overleg 
worden bepaald.   

 

Interesse? 
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Elke Van Steendam, tel.: +32 2 447 19 11, 
mail: elke.vansteendam@kuleuven.be of dr. Charlotte Maekelberghe, tel.: +32 56 24 62 
41, mail: charlotte.maekelberghe@kuleuven.be. 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/10/2021 via onze online 
sollicitatietoepassing. 

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing 
kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of 
functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of 
ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via 
diversiteit.HR@kuleuven.be. 

Meer informatie over deze vacature kan je vinden op de jobsite van KU Leuven: 
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60065835 
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