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CVO Groeipunt is een centrum voor volwassenenonderwijs met lesplaatsen over
heel de provincie Oost-Vlaanderen. Wij bieden opleidingen NT2 aan in 6
verschillende lesplaatsen in zowel dag- als avondonderwijs.
Voor onze vestigingsplaatsen Wetteren en Dendermonde zijn we momenteel op
zoek naar een halftijdse trajectbegeleider NT2.
Profiel:
Je hebt een bachelor- of masterdiploma in de zorgende sector (bv. logopedie,
psychologie, etc.) en hebt daarnaast een goed inzicht in het vakgebied
Nederlands als tweede taal; je weet wat er op inhoudelijk vlak van een cursist
verlangd wordt. Je helpt anderstaligen graag vooruit in hun persoonlijke
NT2-loopbaan en haalt hier voldoening uit. Je bent vlot, communicatief en
beschikt over de nodige didactische vaardigheden.
Ervaring in individuele begeleiding is een grote troef.
Taken:
Als trajectbegeleider heb je een nauw contact met de cursisten.
Je brengt de beginsituatie van elke cursist in kaart, neemt niveautesten af en
werkt op basis daarvan een haalbaar individueel traject uit.
Je (her)oriënteert de cursisten binnen en buiten ons centrum en houdt contact
met externen zoals AgII, OCMW en VDAB om vragen over cursisten te
beantwoorden en samen met hen te streven naar een optimaal traject voor élke
cursist.
Zowel bij de lessen Nederlands als bij eventueel andere opleidingen volg je de
cursisten van zeer nabij op. Daarbij houd je een nauw contact met de
leerkrachten. Je zorgt voor input in het cursistenvolgsysteem
Je hebt aandacht voor wat moeilijk loopt en detecteert minder digitaal vaardige
cursisten en cursisten met leer- en uitspraakstoornissen. Je organiseert
remediëring en verwijst cursisten door, bijvoorbeeld naar een logopedist.
Je brengt cursisten op de hoogte van de oefenkansen die in hun buurt
aangeboden worden en stimuleert hen om hieraan deel te nemen.
Je brengt de noden in kaart en adviseert of bijvoorbeeld open modules en
verlengde trajecten nodig zijn.
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Je werkt hierbij nauw samen met je collega trajectbegeleider van
vestigingsplaats Ninove. Samen wordt er getimmerd aan de verdere uitrol van
trajectbegeleiding binnen ons centrum.
Aanbod:
We bieden een boeiende, uitdagende job aan met veel afwisseling. Daarnaast
word je ondersteund door de vakgroep NT2 en krijg je individuele begeleiding.
Betaling gebeurt volgens de barema’s van het onderwijs en je werkt ook volgens
de les- en vakantieperiodes van het volwassenenonderwijs.
Hoe solliciteren:
Stuur je CV en motivatiebrief naar evy.vanlierde@groeipunt.be (coördinator
NT2), Linda.lombaert@groeipunt.be (adjunct-directeur) en
caroline.theus@groeipunt.be (directeur).
Sollicitatiegesprekken gaan door op donderdag 13 januari in onze lesplaats in
Wetteren, Nieuwstraat 11.

