
LERAAR LATIJN

Jouw diploma
Master:Taal- en letterkunde

voor GO! hét CVO Pro

WIJ ZOEKEN EEN

Jobgerelateerde competenties
• Competentierapporten uitwerken;

• De verworven competenties van cursisten 
evalueren en hen bijsturen;

• Opleidingsinstrumenten, testen, 
opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … 
ontwerpen en bijsturen;

• Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en 
technische vaardigheden overbrengen;

• Een opleiding plannen en organiseren;

• Methodes, middelen en opleidingsinstrumenten 
bepalen voor de opleiding;

• Kennis overbrengen aan cursisten;

• Een opleiding geven in: Algemene basiskennis;

• Cursisten of deelnemers selecteren;

• Cursisten opvolgen (pedagogisch, logistiek, 
administratief, ...);

• Een oriëntatie-, informatie- of 
opleidingsprogramma ontwikkelen;

• Didactische programma’s, opleidingsinstrumenten, 
lesondersteuning, ... uitwerken en aanpassen;

• Evaluaties (oefeningen, praktische werken, 
examens, ...) verbeteren;

• Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en 
-modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud, ...).

Functieomschrijving
• Je geeft les aan cursisten die een taalopleiding 

Latijn volgen.

Wie zijn wij?
GO! hét CVO Pro is het volwassenonderwijs van 
GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ dat ongeveer 
2300 personeelsleden tewerkstelt in 35 scholen 
en instellingen in de ruime regio van Aalst, 
Denderleeuw, Ninove, Liedekerke en Oudenaarde. Het 
volwassenonderwijs is eveneens actief in de regio 
Vlaamse Ardennen en Zuid-West-Vlaanderen.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief voor 1 oktober naar 
stany.meskens@cvopro.be

Wij bieden jou
• Een deeltijds contract (3 uur) van bepaalde duur 

- van 06 oktober 2021 tot en met 19 januari 2022. 
Uren te presteren op woensdagavond (18u15-21u15);

•   Statutaire tewerkstelling conform de loonbarema’s 
en voorwaarden geldend binnen het Departement 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

•  Plaats van tewerkstelling: Keizersplein 19, 9300 
Aalst;

• Een team met ervaren en gedreven collega’s;

• Een voordelige en na 2 jaar gratis 
hospitalisatieverzekering;

• Terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar 
vervoer/fietsvergoeding.

Profiel
• Competent in de onderwezen taal, contactvaardig 

en beslagen in het op een pedagogisch 
verantwoorde manier aanreiken van het didactisch 
proces.

• Leservaring is een pluspunt maar niet vereist.


