Vacature: leerkracht geletterdheidsmodule voor leer- en
taalondersteuning bij beroepsopleiding

Situering van de vacature
We zoeken een leerkracht die extra leer-en taalondersteuning kan geven voor onze cursisten van
de diplomagerichte opleidingen. De doelstelling is om zowel niet-Nederlandstalige als
Nederlandstalige cursisten extra ondersteuning te geven inzake leermethodiek (leren leren) en
inzake informatieverwerking (taalondersteuning) om hun slaagkansen te vergroten.
Doelgroep voor de vacature 21-22: Cursisten in het traject personenzorg + AAV
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.
Aanpak
●

●
●

Na intake zal deze extra ondersteuning een bijkomend opleidingsonderdeel worden voor
geselecteerde cursistenprofielen. De opleiding gebeurt via contactonderwijs op campus
Ninove en het accent ligt op 6 aspecten van geletterdheid:
○ Hoe leer ik?
○ Schriftelijke informatie verwerken en beoordelen
○ Mondelinge informatie verwerken en beoordelen
○ Actief les volgen
○ Opdrachten aanpakken
○ Zich voorbereiden op een evaluatie
De cursisten worden na intake door de zorgbegeleiding toegeleid naar deze leer- en
taalondersteuning.
Als leerkracht leer- en taalondersteuning vertrek je vanuit de leercontext van de cursist.
Je brengt de leer- en taalproblematiek van elke cursist in kaart. Je zorgt er voor dat de
cursist inzicht krijgt in zijn eigen leerstijl. Je gaat aan de slag met concrete leer- en
taalproblemen die de cursist ondervindt tijdens zijn opleiding. Samen met de
vakleerkrachten en de cursisten ga je aan de slag om een maximale leerwinst te bereiken
ivm verwerking van leerstof en evaluaties. Je houdt rekening met de diversiteit van de
cursistennoden en zorgt voor een aangepast methodiek.
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Inhoud van de vacature
De opleiding gaat door op campus Ninove
●
●
●
●
●

●

lesmomenten: 7/2/22 tot en met 22/6
lesvorm= contactonderwijs
lesmoment= woensdagvoormiddag , 8u45 tot 12u15
totaal volume = 70 lestijden (=6 modules)
modules uit studiegebied Geletterdheidsmodules Nederlands leren bij de diplomagerichte
opleidingen: hoe leer ik (20 lestijden) – schriftelijke en mondelinge informatie verwerken
en beoordelen (20 LT) – actief les volgen (12 LT) – opdrachten aanpakken (10 LT) – zich
voorbereiden op een evaluatie (8 LT)
Toekomstperspectief: deze ondersteuningsmodule willen we structureel blijven aanbieden
bij onze toekomstige programmatie als onderdeel van de CVO Groeipunt
cursistenbegeleiding voor diplomagerichte opleidingen.

Profiel:
●
●
●
●
●
●
●

Je hebt ervaring als leerkracht in volwassenenonderwijs
Je hebt voeling met cursisten met leer- en taalmoeilijkheden tijdens hun opleiding
Je hebt een talent om in overleg met vakcollega’s gepaste en creatieve oplossingen te
vertalen in lesdidactiek
Ervaring met taalonderwijs voor niet-Nederlandstaligen is een troef
Je bent taalvaardig , zowel wat betreft algemene taalbeheersing maar ook ivm schooltaal
en vaktechnisch taalgebruik (in overleg met vakcollega’s).
Je kan een efficiënte leeromgeving tot stand brengen zodat elke cursist volgens zijn eigen
leernoden geholpen wordt.
Je bent voldoende ICT vaardig om ook digitale vaardigheden aan te wenden hierbij.

Diplomavereisten?
De bezoldiging gebeurt op diploma niveau volgens de onderwijsbarema’s
(zie: https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen )

Hoe solliciteren?
Heb je nog vragen over deze vacature? Of wil je solliciteren? Stuur dan jouw CV, diploma’s en
motivatiebrief naar henk.demeester@groeipunt.be of leen.meerman@groeipunt.be met als
onderwerp “leerkracht geletterdheidsmodule”.
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