Vacature ICT-coach Digisprong (50%)

Situering van de vacature
In uitvoering van het relanceplan Edusprong van de Vlaamse Overheid bouwt CVO Groeipunt op korte termijn
een opleidingsaanbod ICT uit dat zich specifiek richt op het onderwijspersoneel van de basis- en secundaire
scholen. Met deze digisprong wenst de Vlaamse Overheid om een kwaliteitsvolle digitalisering van het
onderwijs te realiseren waarin ICT-competente leraren een sleutelrol opnemen.
Door CVO Groeipunt wordt er in eerste instantie prioritair een aanbod ontwikkeld voor de basisen secundaire scholen van het Provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen.
Voor de uitrol van het aanbod (basis- en secundaire scholen) zijn we op zoek naar een gedreven
educatieve ICT-coach die mee zijn of haar schouders onder dit project wil zetten. Het betreft een
opdracht van 50% of 10/20.
Concept extern aanbod
Op basis van een screening van de noden van leraren in de verschillende Provinciale basis- en
secundaire scholen beslisten we om in een concept van zelfstandig begeleid leren te werken:
-

leraren krijgen vrij toegang tot een pakket aan (online) modules (dit is grotendeels reeds
ontwikkeld materiaal)
afhankelijk van de nood van de individuele leraar biedt de ICT-coach het gepaste volume
begeleiding,in groep, live, deels online,....

Inhoud van de vacature ‘ICT-coach’
Als ICT-coach begeleid je de leraren tijdens de (groeps- of individuele)momenten, zowel online als live. Het is
hierbij belangrijk het individuele leerproces van de leraren te monitoren en tegelijk de groepscoaching vorm te
geven. Dit vraagt naast een pedagogisch-didactische achtergrond ook een uitgebreide toegepaste kennis van
verschillende ICT-tools op verschillende niveaus, gaande van het basis Office-pakket tot meer specifieke
programma’s voor gevorderde gebruikers.
De concrete modules die dit schooljaar aan bod komen:
1. Office in de lespraktijk
Excel
Word
Pdf
2. Digitaal lesgeven
Werken met Teams (Onedrive, etc.)
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-

Werken met Google (Google Drive, Google Meet, Google Sites, Google
Classroom etc.)
3. Interactieve tools
4. Mediawijsheid
Als educatieve ICT-coach Digisprong bestaat je takenpakket uit:
-

Je monitort en coacht het individuele leerproces van de cursisten.
Je werkt de verschillende (reeds ontwikkelde) modules pedagogisch verder uit: je maakt
lesvoorbereidingen en geeft vorm aan de fysieke en online groepslessen.
Je denk actief mee na en creëert in samenwerking met de coördinator een uitbreiding van
het verdere aanbod naar volgend schooljaar toe.

De standplaats voor deze vacature is Gent. De begeleidingen zijn deels op locatie, in de
verschillende basis- en secundaire scholen over de provincie Oost-Vlaanderen. Er is een ruime
mogelijkheid tot telewerk (in overleg met de leidinggevende).
De aanstelling loopt over twee schooljaren (tot 31/8/2024). Afhankelijk van het succes van het
aanbod bestaat de mogelijkheid op een uitbreiding van de opdracht (> 50%).

Competenties
-

inspirerend

-

sterk in begeleiden en stimulerend feedback geven

-

didactisch sterk onderlegd

-

innoverend

-

beschikt over coachende vaardigheden

-

communicatief verbindend

-

sterk in plannen en organiseren

-

zin voor initiatief

-

digitaal denker

-

flexibel

-

stressbestendig

-

leergierig

(Diploma)vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid
(GPB, SLO, graduaat,…) is een belangrijk pluspunt. De overeenkomstige salarisschalen zijn
salarisschaal 501 (masterdiploma + bewijs pedagogische bekwaamheid), salarisschaal 250
(masterdiploma), salarisschaal 302 (bachelordiploma + bewijs pedagogische bekwaamheid) en
salarisschaal 301 (bachelordiploma).
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Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan Anne-Laure Denolf
(annelaure.denolf@groeipunt.be ).
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief naar annelaure.denolf@groeipunt.be met
als onderwerp ‘vacature ICT-coach Digisprong’. Indienen kan tot en met 23/11/2022. De
sollicitatiegesprekken gaan (onder voorbehoud) door tijdens dezelfde week.
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