Vacature lesgever - praktijkbegeleider kinderbegeleider
(4,25/22)

Situering van de vacature
Vanaf september 2022 zijn er vacatures in de opleidingen Kinderbegeleider. De aanstelling
loopt tot eind januari, met mogelijkheid tot verlenging. Alle informatie over de opleidingen
Kinderbegeleider bij CVO Groeipunt vind je op de website. De vacature kan worden opgesplitst.

Inhoud van de vacature
De inhouden zijn bepaald op semesterbasis (september 2022 - eind januari 2023). Ze zijn
onder voorbehoud en kunnen mogelijks nog wijzigen.
Lesgever en praktijkbegeleider in de opleidingen Kinderbegeleider
●
●
●
●

Indeling tijd en ruimte BP (15 LT of 0,75/22) - Campus Sint-Amandsberg
○ VR
VM
16/sep 14/okt 9/dec
Basis pedagogisch handelen (40 LT of 2/22) - Campus Sint-Amandsberg
○ DI
VM
25/okt 15/nov 22/nov 29/nov 6/dec 13/dec 20/dec 10/jan
Zorg SK (15 LT of 0,75/22) - Campus Sint-Amandsberg
○ VR
VM
14/okt 2/dec 23/dec
Indeling tijd en ruimte SK (15 LT of 0,75/22) - Campus Sint-Amandsberg
○ VR
VM
23/sep 21/okt 9/dec

Inhoudelijke informatie over de modules is terug te vinden in het opleidingsprofiel van de
opleidingen.
Je plant je eigen begeleidingen volgens de afspraken binnen de opleiding. Je participeert aan
info-, evaluatie-, en feedbackmomenten binnen de opleiding.
CVO Groeipunt is een erkend testcentrum EVC. Als lid van het team kinderbegeleider ben je
ook bereid EVC’s af te nemen als assessor. Hiervoor volg je een korte online opleiding.

Competenties
•

Je kan op een boeiende manier theorie koppelen aan praktijk door jouw ervaring in de
kinderopvang.

•

Je brengt jouw kennis op een enthousiaste manier over. Je kan je taal en tempo
aanpassen aan anderstaligen.

•

Je werkt graag en goed samen met collega’s. Je gaat op een positieve manier om met
feedback op jouw werk. Je kan zelf ook opbouwende feedback geven.
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•

Ervaring met anderstaligen voor de opdracht in het Combitraject is een pluspunt.

Specifieke vereisten
Je beschikt over een graduaats-, bachelor- of masterdiploma. Een bewijs van pedagogische
bekwaamheid (GPB, SLO, graduaat,…) is een vereiste. De overeenkomstige salarisschalen zijn
salarisschaal 501 (masterdiploma) en salarisschaal 302 (bachelordiploma). Meer info over de
bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.

Hoe solliciteren?
Heb je vragen over de inhoud van de vacature, contacteer dan opleidingscoördinator Grace
Decubber via grace.decubber@groeipunt.be.
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatie naar kaat.degendt@groeipunt.be met als
onderwerp ‘Vacature kinderbegeleider’. Vermeld hierin duidelijk voor welke inhoud(en) je
solliciteert.
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