Vacature Coördinator toeleiding naar tweedekansonderwijs
(60%)
Situering van de vacature
Met ingang van 1 februari 2022 is er een vacature bij CVO Groeipunt voor een Coördinator
Toeleiding (60%) van het project ‘Digibij’ in het opleidingsgebied Algemene Aanvullende Vorming
(AAV). Dit project kadert wordt opgestart binnen het relanceplan Edusprong voor het
volwassenenonderwijs van de Vlaamse Overheid.
Met het project ‘Digibij’ wil CVO Groeipunt een laagdrempelige en outreachende toeleiding en een
doorgedreven zorg- en trajectbegeleiding bewerkstelligen binnen zijn tweedekansonderwijs.
Het project loopt minstens van 1 februari 2022 tot 31 augustus 2023 (met mogelijkheid tot
verlenging).

Inhoud van de vacature
Als Coördinator Toeleiding sta je in voor de uitwerking van één van de twee werven van het
project: het bewerkstelligen van laagdrempelige en outreachende toeleiding naar de opleiding
AAV door het creëren van een duurzaam netwerk en het uitbouwen van een doorgedreven zorgen trajectbegeleiding. Meer specifiek ligt de focus in het project op volgende acties:
-

-

het uitbouwen van een sterk(er) netwerk met partners in de ruime omgeving van onze
campussen, om een aanklampende toeleiding van cursisten mogelijk te maken. Dit doe je
in samenwerking met een aantal collega’s die ook betrokken zijn in het project.
het samenstellen van een sterk geletterdheidsaanbod waarin ingezet wordt op het
versterken van de digitale geletterdheid en de leerstrategieën.
het ontwikkelen van een screeningstool waarbij cursisten hun zorgnoden in kaart kunnen
brengen in functie van trajectbegeleiding. Het is een tool waarbij cursisten hun eigen
leerproces in handen kunnen nemen en dit opvolgen.

Je staat binnen je functie in een nauwe verbinding met de projectcoördinator, de coördinator van
het studiegebied AAV en het zorgteam van het centrum. Je werkt hecht samen met dit team om
het project tot een goed einde te brengen.
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Competenties
●

Teamleiderschap

●

Organisatietalent

●

Resultaatgerichtheid

●

Probleemoplossend denken

●

Analytisch vermogen

●

Toekomstgericht denken

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of een masterdiploma. De bezoldiging gebeurt volgens de
onderwijsbarema’s (salarisschaal 501 master of 302 bachelor - https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen).
Strekken tot de aanbeveling, maar zijn geen strikte vereiste:
-

een achtergrond hebben binnen een coördinerende functie
een achtergrond hebben in zorg- en trajectbegeleiding van cursisten in het
volwassenenonderwijs

Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan Dave Bonte (dave.bonte@groeipunt.be).
Om te solliciteren stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op zondag 9 januari 2022 naar
debby.vandevaerd@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature coördinator toeleiding’.

De sollicitatiegesprekken gaan - onder voorbehoud - door tijdens de week van 10 januari 2022.
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