Vacature lesgever Moderne vreemde talen: Frans M3 en
M4 (10%) in het studiegebied Aanvullende Algemene
vorming (AAV).

Situering van de vacature
Vanaf 14 november 2022 is er een vacature voor een lesgever Moderne Vreemde Talen Frans M3
en M4 binnen het studiegebied Aanvullende Algemene Vorming. Het gaat om een opdrachtvolume
van 10% (2/20) op jaarbasis. De aanstelling loopt tot einde schooljaar 2023.
De lessen gaan door in de gevangenis van Gent. Alle lessen gaan door in contact.

Inhoud van de vacature
Algemene doelstellingen van de modules:
De cursisten leren hun eigen wensen uit te drukken in functioneel alledaags Frans en tegemoet te
komen aan wat de maatschappij als een strikt taalvaardigheidsminimum - redzaamheid- vereist.
De 4 volgende vaardigheden komen aan bod : lezen, luisteren, spreken en schrijven met
aandacht voor activerende werkvormen en de ondersteunende kennis.
Het volledige leerplan kan u vinden op www.stuurgroepvo.be/leerplannen-svwo
onder het leerplan Aanvullende algemene vorming.

Competenties
Bij voorkeur iemand:

•

die kan omgaan met de specifieke doelgroep (naast AAV) (gevangenis).

•

met ervaring in het lesgeven aan AAV-cursisten. Naast kennis van de leerstof is ook
empathie en kennis van de doelgroep in de gevangenis een belangrijk aandachtspunt.

•

die bereid is de geldende regels in de gevangenis te aanvaarden.

•

die bereid is zich ten volle te engageren om het opzet en de doelstellingen van de
opleiding te realiseren, en dit in samenwerking met het team.

•

die voldoende kennis en handvaten kan aanreiken binnen de modules Frans.
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•

die gedifferentieerd en ondersteunend kan werken met groepen/ cursisten in het
volwassenenonderwijs.

•

die de vereiste competenties op een geïntegreerde manier kan aanbrengen.

•

die aangebrachte casussen/ ervaringen vanuit de cursisten kan begeleiden en
ondersteunen.

Specifieke vereisten
Je beschikt over een 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/.

Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 7 oktober 2022 naar
christa.claeys@groeipunt.be met als onderwerp ‘Moderne vreemde Talen Frans in AAV’.
De sollicitatiegesprekken gaan door op afspraak.
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