
 
 

 

VACATURE 
 

 
 

 

In het studiegebied Bijzondere Educatieve Noden, opleiding 
Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting, is er op 

1 september 2018 een vacature voor docent-e van de module: 

 
• BN 042 TV psychologische processen en 

vaardigheden 5 (40 Lt.) 
 

Dit werkvolume komt neer op een 5% lesopdracht op semesterbasis. 

Deze opdracht wordt uitgevoerd van september 2018-januari 2019. 
 

Deze module wordt aangereikt in samenwerking met een opgeleide 
ervaringsdeskundige die ook tijdens de lessen aanwezig is en mee de lessen zal 

ondersteunen. Je werkt dus met twee in de klas. 
 

Achteraan deze vacature is een korte beschrijving van de verschillende 
competenties van deze module. 
 

 

Vereiste bekwaamheidsbewijzen: 

 
Conform besluit Vlaamse regering van 9 februari 2001 betreffende de 

bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de 
personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs; 

Voldoen aan de bekwaamheidsbewijzen voor  het vak ‘Toegepaste 
psychologie’ 

 
 
 

Wij verwachten: 

 

Een docent-e die; 
 

• zich akkoord verklaart met de visie en missiebepaling van het centrum; 
• bereid is zich ten volle te engageren om het opzet en de doelstellingen van 

de opleiding te realiseren, en dit in samenwerking met het team;  
• bereid is om in tandem te werken met de opgeleide ervaringsdeskundige; 



• kennis, voeling heeft met de armoedeproblematiek; 

• Kennis en inzicht heeft in systeemtheorie; 
• Kennis en inzicht heeft in het contextueel gedachtengoed; 

• vereiste competenties heeft in het begeleiden van groepsprocessen; 
• gedifferentieerd en ondersteunend kan werken met groepen/ cursisten in 

het volwassenenonderwijs; 
• vereiste competenties op een geïntegreerde manier kan aanbrengen; 

• een goed evenwicht hanteert in enerzijds het theoretisch kaderen/ 
benaderen van de leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht situeren, 

begeleiden en ondersteunen van aangebrachte casussen/ ervaringen 
vanuit de cursisten; 

 

 
Deelname aan de volgende overlegmomenten: 

• Startvergadering in augustus(halve dag), 3 teamvergaderingen, 
tandemoverleg. 

• Deliberatie, proclamatie 
• Uitwisseling van de lesinhoud met een opgeleide ervaringsdeskundige. 

 
 

 

 SOLLICITEREN: 
 

Deze vacature wordt intern en extern bekendgemaakt.  
Sollicitaties kunnen gericht worden aan Christa Claeys, dit voor 1 juni 2018. 

E-mail: cclaeys@vspw.be of via smartschool 
U wordt nadien uitgenodigd voor een gesprek.  

 

 
Situering van de module in de opleiding: 

 
De invalshoek van deze module is: hoe bepalen contextuele elementen de 

individualiteit van mensen en welke rol spelen ze in kansarmoede?  Het gaat in 
deze module om een toepassing in de relatie met cliënten, o.m. met behulp van 

casebesprekingen.   
Contextuele vraagstelling wordt uitdrukkelijk geoefend. 
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