Vacature

ontwikkelaar afstandsonderwijs Frans Richtgraad 2 (50%)
Situering van de vacature
Met ingang van 1 september 2022 is er een vacature bij CVO Groeipunt voor een halftijdse
ontwikkelaar van afstandsonderwijs binnen de opleiding Frans Richtgraad 2.
In het kader van de projectoproep ‘aanvullende subsidiëring gecombineerd onderwijs’ 1 van de
Vlaamse Overheid voor het schooljaar 2022-2023 heeft CVO Groeipunt een project binnengehaald
dat inspeelt op de invoering van de nieuwe opleidingsprofielen van de taalopleidingen, waarbij de
mondelinge en schriftelijke vaardigheden apart kunnen ingericht worden. Doelstelling van het
project is om een leertraject uit te werken waarbij de schriftelijke competenties integraal
aangeboden worden via asynchroon afstandsonderwijs. Hierdoor kan een cursist de helft van zijn
traject in afstandsonderwijs doorlopen en wordt de duurtijd van de opleiding (indien gewenst)
gehalveerd.
Er wordt voor geopteerd om tijdens het schooljaar 2022-2023 een traject uit te werken voor
Frans Richtgraad 2, maar de doelstelling van dit project is zeer duidelijk om een
opleidingsconcept te ontwikkelen dat ook kan uitgerold worden naar andere taalopleidingen.
Wie interesse heeft in deze vacature kan de volledig uitgeschreven projectoproep opvragen bij
pieter.borghart@groeipunt.be.

Inhoud van de vacature
Als ontwikkelaar afstandsonderwijs sta je in voor

●
●

●

het ontwikkelen van een stappenplan om Frans richtgraad 2 te behalen via een
combinatie van afstands- en contactonderwijs (schriftelijke en mondelinge modules);
het abstraheren van een opleidingsconcept dat ook toepasbaar is op andere (Europese
hoofd)talen;
het ondersteunen van de ontwikkeling van digitaal les- en evaluatiemateriaal om de
schriftelijke modules zelfstandig, op eigen tempo te doorlopen.

Je staat binnen je functie in een nauwe verbinding met je collega-ontwikkelaar, de
opleidingscoördinatoren en het team afstandsleren. Je werkt hecht samen met dit team om het
project tot een goed einde te brengen.

Deze projectoproepen streven er naar om centra te stimuleren om het onderwijsaanbod te
flexibiliseren en een aanbod voor cursisten in afstandsonderwijs in te richten.
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Competenties
●

analytische denker: je kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en denkt ook graag
op theoretisch-abstract niveau.

●

verantwoordelijke enthousiasteling: je neemt het project ter harte en wil dit tot een
goed einde brengen.

●

gezonde perfectionist: je werkt dingen graag tot in de puntjes af; je bent niet rap
tevreden.

●

goede teamworker: je werkt graag en goed samen in een hecht team. Je gaat op een
positieve manier om met (kritische) feedback op jouw werk.

●

creatieve geest: je bent sterk in het ontwikkelen van inspirerend (digitaal) lesmateriaal.

●

digitaal beest: je werkt al met Moodle en/of je bent bereid om dit leerplatform nog beter
onder de knie te krijgen.

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of een masterdiploma en een bewijs van pedagogische
bekwaamheid. De bezoldiging gebeurt volgens de onderwijsbarema’s (salarisschaal 501 master of
302 bachelor - https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen).
Strekken tot de aanbeveling:
●
●
●

ervaring hebben met afstandsonderwijs
ervaring hebben met (wetenschappelijk onderzoek naar) vreemdetalendidactiek
ervaring hebben met materiaalontwikkeling van (afstands)onderwijs

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 woensdag 24 augustus 2022
naar inez.boucneau@groeipunt.be en pieter.borghart@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature
ontwikkelaar afstandsonderwijs’.
De sollicitatiegesprekken gaan door tijdens de week van 29 augustus 2022.
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