Distelvinklaan 22
2660 Hoboken
www.cvoantwerpen.be
03 830 41 05

VACATURE Lector HBO5 Informatica (m/v) - 100%
GO! CVO Antwerpen is een centrum voor volwassenenonderwijs van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het CVO biedt meer dan 20 opleidingen aan,
georganiseerd in dag-, avond- of afstandsonderwijs. Voor het departement HBO5,
hoger (beroeps)onderwijs niveau 5, zijn we op zoek naar een Lector Informatica (m/v).

JOUW UITDAGINGEN










Je kerntaak bestaat uit het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van
onderwijsactiviteiten en lesgeven over onderwerpen zoals Basiskennis Informatica,
Softwarepakketten, Programmeren, Databanken
Je actualiseert studiemateriaal
Je zorgt voor een competentiegerichte evaluatie van studenten
Je neemt deel aan deliberaties
Je organiseert vakgerichte studiebegeleiding
Je neemt deel aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen
Je bent bereid tot vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing
Je ontwikkelt nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en
deelnemen aan interne en externe werkgroepen)
Je neemt deel aan infoactiviteiten

JOUW PROFIEL












Je hebt een master- of bachelordiploma, bij voorkeur Informatica
Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het
werkveld.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan
de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.
Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je
onderwijsproces.
Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te
scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
Je bent een enthousiaste lesgever
Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.
Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken
met externe partners
Je werkt planmatig en resultaatgericht.

ONS AANBOD






Voltijdse opdracht van 1-2-2018 t.e.m. 30-3-2018
Een afwisselende en uitdagende job binnen het onderwijs
Loon volgens barema’s onderwijs - afhankelijk van diploma
Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement
op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
Vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding
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Je komt terecht in een CVO dat de persoonlijke groei van studenten en medewerkers
stimuleert.

INTERESSE?
Heb je nog vragen over deze vacature, dan beantwoorden we ze graag.
Stuur of mail je kandidatuur (CV en motivatiebrief) voor 15-1-2018 naar
tom.verbesselt@cvoantwerpen.be.

