Vacature OPLEIDINGSBEGELEIDER functioneel
en geïntegreerd werken met laaggeletterde cursisten
Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) is op zoek naar 2
opleidingsbegeleiders voor de opleiding functioneel en geïntegreerd werken voor leraren
basiseducatie.
Vanaf januari 2019 ontwikkel je verder de opleiding functioneel en geïntegreerd werken in een
opdracht van 0,3 VTE (1,5 dag per week). Vanaf september 2019 werk je als
opleidingsbegeleider in deze opleiding. Dit doe je in een opdracht van 0,5 VTE (2,5 dagen per
week).
Het concept van de opleiding functioneel en geïntegreerd werken vind je hier.
Als opleidingsbegeleider ontwikkel je samen met je collega’s de opleiding. Je komt hiervoor in
contact met leraren basiseducatie, de federatie basiseducatie, andere opleidingsinstellingen,
inhoudelijke experten, … Je draagt actief bij tot een positief werkklimaat tussen alle betrokken
partners.
Je opdracht als opleidingsbegeleider:
●
●
●
●
●

Je ontwikkelt de opleiding functioneel en geïntegreerd werken.
Je coacht de deelnemer doorheen het opleidingstraject.
Je biedt de startmodule (fundament) aan.
Je biedt bouwstenen aan.
Je gaat gericht op zoek naar gastdocenten en ondersteunt hen.

Je voert alle bovenstaande taken steeds uit in samenwerking met je collega-coaches.
Algemene taken
●
●
●
●
●
●
●

Je vertrekt voor de ontwikkeling en het geven van de opleiding steeds vanuit het Plan
Geletterdheid en het Agogisch Project van de basiseducatie
Je werkt voortdurend aan je eigen professionalisering in het kader van (functioneel en
geïntegreerd) werken met laaggeletterde cursisten en coaching.
Je beschikt over een uitgebreide kennis van pedagogische en didactische principes.
Je integreert moderne onderwijstechnieken die bij voorkeur evidence-based/-informed
zijn.
Je vertaalt relevante resultaten uit wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek.
Je hanteert gepaste technieken om de leervragen van de deelnemers scherp te krijgen.
Op basis hiervan kom je samen met de deelnemer tot een opleidingstraject op maat.
Je stelt je flexibel op en wisselt vlot tussen verschillende rollen (coach, inhoudelijke
expert, innovator, ontwikkelaar, …).

Coachingsvaardigheden:
●
●
●
●
●
●
●
●

Je ondersteunt bij het scherpstellen van leervragen.
Je ondersteunt de deelnemer door een goede opvolging.
Je gaat confrontaties, meningsverschillen en interventies niet uit de weg.
Je bent in staat de voorliggende uitdagingen constructief aan te pakken.
Je creëert samen met de deelnemer een authentieke opdracht die de leidraad zal
vormen tijdens zijn opleidingstraject.
Je stimuleert kritische reflectie van de deelnemer.
Je bent in staat je eigen stijl als coach af te stemmen op de context en de ontwikkelfase
van de deelnemer.
Je haalt het beste uit elke deelnemer naar boven.

De coach is zelf een toonbeeld van de sleutelhoudingen van de leraar basiseducatie. Je vindt
de sleutelhoudingen hier.
Attitudes
●
●
●
●
●
●
●
●

Je gelooft in groei bij laaggeletterde cursisten en de kracht van leren
Je vindt leren in een functionele context vanzelfsprekend.
Je gelooft in de kracht van functioneel en geïntegreerd werken.
Je beschikt over een groot inlevingsvermogen.
Je beschikt over een gezonde dosis zelfvertrouwen en assertiviteit.
Je bent een teamspeler.
Je bent innovatief.
Je bent in staat om zelfgestuurd te werken en te leren.

Jouw profiel
●
●
●
●

Je hebt ervaring met lesgeven aan laaggeletterden cursisten in de basiseducatie en met
functioneel en geïntegreerd werken in het bijzonder.
Je hebt ervaring met het coachen van leraren zowel individueel als in groep.
Je bent vertrouwd met het onderwijslandschap van het volwassenenonderwijs.
Je kan gedetacheerd worden vanuit een centrum voor basiseducatie.

Wij bieden
Een boeiende job in een flexibele en interessante werkomgeving. Je wordt, bij voorkeur,
gedetacheerd vanuit de sector basiseducatie. Dit kan op jaarbasis verlengd worden. Onkosten
worden terugbetaald. Je werkplaats is Mechelen, met regelmatige verplaatsingen in het kader
van de opdracht. Er is mogelijkheid tot thuiswerk.

Procedure
Solliciteren voor deze functie kan uitsluitend via mail aan: liesje.liagre@vocvo.be. Deze mail, met
motivatie en curriculum vitae als bijlage bij je bericht, dient uiterlijk op dinsdag 27 november 2018
toe te komen. Op basis van de ingestuurde documenten word je mogelijk uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek op 4 of 5 december.

Meer informatie
Op de website van Vocvo (www.vocvo.be) vind je meer informatie over onze organisatie. Voor
meer informatie over de vacature en de aanstellingsvoorwaarden kan je telefonisch contact
opnemen met Carolien Fuchs op het nummer 0476 37 73 35.

