De lijn onder de hoofdtitel
NIET WEGGOOIEN!!

Word jij onze nieuwe collega?
Vacature lesgevers opleidingen Zorg en Welzijn

Situering van de vacature
Met ingang van 1 februari 2021 is er een vacature voor meerdere lesgevers/ praktijkbegeleiders
in de opleidingen Ouderenzorg (zorgkundige) en Begeleider in de kinderopvang. De vacature
wordt door twee of meerdere personen opgenomen, modules uit verschillende opleidingen
kunnen gecombineerd worden. De aanstelling loopt tot 30 juni 2021, met mogelijkheid tot
verlenging. Deze vacature is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
Inhoud van de vacature
Opleiding Begeleider in de kinderopvang (https://hetperspectief.net/begeleiderkinderopvang)
-

EHBO (2 parallel klasgroepen)
Basis verzorging (2 parallel klasgroepen)
Verzorging (1 klasgroep)
Verzorging – EHBO (1 klasgroep)
Praktijkbegeleiding (22 cursisten)

2/22
1,5/22
1,5/22
2/22
10/22

Opleiding Begeleider in de kinderopvang combi-traject
(https://hetperspectief.net/combitraject-met-nt2)
Deze opleiding wordt gevolgd door cursisten die de opleiding ‘Begeleider in de kinderopvang’
combineren met het leren van Nederlands.
-

Initiatie zorg (1 klasgroep)
Begeleiden van eet- en rustmomenten (1 klasgroep)

3/22
2,6/22

Inhoudelijke informatie is terug te vinden in het opleidingsprofiel:
http://www.stuurgroepvo.be/svwo/leerplan/specifieke-personenzorg.
Opleiding zorgkundige (https://hetperspectief.net/zorgkundige)
-

Basiszorg (1 klasgroep)
Specifieke zorg 2 (1 klasgroep)
Werken in de zorg (1 klasgroep)
Individuele praktijkbegeleiding 3&4
Individuele praktijkbegeleiding 5&6
Individuele praktijkbegeleiding 7&8

2/22
2/22
2/22
6/22
3/22
3/22
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Opleiding zorgkundige in Eeklo (https://hetperspectief.net/zorgkundige)
-

Logistieke vaardigheden (1 klasgroep)
Hef- en tiltechnieken (1 klasgroep)

2/22
1/22

Inhoudelijke informatie is terug te vinden in het opleidingsprofiel:
http://eindtermen.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/secundairvolwassenenonderwijs/algemene-personenzorg/files/110_Zorgkundige.pdf.
Lesplaats is CVO Groeipunt campus Sint-Amandsberg.
Competenties
-

vanuit een actuele, grondige kennis de onderwijsopdracht vervullen
gedifferentieerd kunnen werken met groepen/cursisten in het volwassenenonderwijs
een goed evenwicht hanteren in enerzijds het theoretisch kaderen/benaderen van de
leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht ondersteunen van de inhouden
betrokken en geëngageerd en kritisch meewerken aan de verdere uitbouw van de
opleiding en de specifieke modules

Specifieke vereisten
Conform besluit Vlaamse regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en
de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor
volwassenenonderwijs. De kandidaten voldoen aan de bekwaamheidsbewijzen voor de
opleidingen ouderenzorg of begeleider in de kinderopvang, met SLO (of die binnen de 3 jaar
behalen) en hebben affiniteit met ouderenzorg. Kandidaten zonder de gevraagde
bekwaamheidsbewijzen komen niet in aanmerking.
Specifiek voor volgende modules is een professionele bachelor verpleegkunde een absolute
voorwaarde:
-

EHBO
Verzorging - EHBO
Basiszorg
Specifieke zorg 2
Individuele praktijkbegeleiding 7&8

Specifiek voor de modules in het combi-traject is affiniteit met anderstalige cursisten (niveau 2.1)
een meerwaarde.
De overeenkomstige salarisschalen zijn salarisschaal 501 (masterdiploma) en salarisschaal 302
(bachelordiploma). Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
Hoe solliciteren?
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op dinsdag 26/1 naar
kaat.degendt@groeipunt.be met als onderwerp ‘Sollicitatie opleidingen Zorg en Welzijn’. Graag in
je motivatie een duidelijke vermelding voor welke modules en/ of percentage opdracht je
solliciteert.
Uiterlijk 27 januari 2021 ontvang je bericht of je kandidatuur weerhouden wordt. De
sollicitatiegesprekken gaan door op donderdag 28/1 en 29/1.
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