Vacature: leerkracht Algemene vorming – modules ASO3B
Frans 2@home en ASO3B Frans 3@home (100%
afstandsonderwijs)

Situering van de vacature
CVO Groeipunt is met zijn gevarieerd opleidingsaanbod en zijn meer dan 16.000 cursisten, één
van de belangrijke spelers in het landschap van het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Het
centrum heeft vestigingsplaatsen in heel de provincie Oost-Vlaanderen
Profiel
Je hebt ervaring of gepaste bekwaamheid om les te geven aan cursisten tweedekansonderwijs die
hun eerste diploma secundair onderwijs ASO in het volwassenenonderwijs willen behalen
(algemene vorming). Voor het 2de semester van het schooljaar 22-23 zoeken we een lesgever
voor de modules ASO3 Frans 2 niveau B en ASO3 Frans 3 niveau B. Deze modules worden
volledig in afstandsonderwijs aangeboden. In het 1e semester hebben de cursisten reeds ASO3
Frans 1 afgewerkt.
●
●
●
●
●
●
●

Competentiegericht lesgeven is je uitgangspunt: vanuit haalbare en uitdagende doelen
ontwikkel je lesmateriaal
Activerend lesgeven is jouw credo
Competentiegericht evalueren is je niet vreemd: met ontwikkelingsgerichte feedback volg
je je cursisten op
Je bent ict-vaardig
Je bent contactvaardig
Je hebt ervaring in talen- en/of volwassenenonderwijs
Je bent in het bezit van een bewijs van pedagogische bekwaamheid

Inhoud van de vacature

●
●

Lesplaats: 100% afstandsonderwijs (@home)
Situering van de vacatureopdracht
o Studiegebied: Algemene vorming
o Opleiding: Humane wetenschappen ASO3
o Vacature: : 160 lestijden (2 modules van 80 lestijden)
▪
Module ASO3B – Frans 2 ; 80 lestijden; van 30/1/23 tot 31/3/23 (9
lesweken)
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▪

●

Module ASO3B – Frans 3 ; 80 lestijden; van 17/4/23 tot 16/6/23 (9
lesweken)
meer info over de module inhoud:
http://stuurgroepvo.be/svwo/leerplan/algemene-vorming --> Algemene vorming Humane
wetenschappen ASO3 (B-modules)

Aanpak
Deze modules worden volledig in afstandsonderwijs aangeboden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de elektronische leeromgeving moodle. Het afstandsonderwijs verloopt asynchroon (cursist
verwerkt leerstof autonoom) én synchroon (tijdens online lesmomenten). Je werkt hiervoor een
leerpad uit op de elektronische leeromgeving moodle, met eventueel een handboek als
referentiekader.
Op deze manier zorg je voor een krachtige en uitdagende leeromgeving om de leerdoelen bij elke
cursist te bereiken.
Samen met onze ASO zorg- en trajectbegeleiders en jouw vakcollega’s vorm je een team om de
ASO cursisten in CVO Groeipunt te coachen, op te volgen en te stimuleren.
Diplomavereisten?
Je hebt de vereiste bekwaamheidsbewijzen om aan de slag te gaan als lesgever ASO3B-Frans.
Ook pedagogisch/didactisch heb je de nodige competenties. Een overzicht vind je op:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
Hoe solliciteren?
Heb je nog vragen over deze vacature? Of wil je solliciteren? Stuur dan jouw CV, diploma’s en
motivatiebrief tineke.daneels@groeipunt.be en henk.demeester@groeipunt.be met als onderwerp
leerkracht ASO-Frans2+3@home.
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