SYNTRA Midden-Vlaanderen
Bedrijfsomschrijving wordt automatisch toegevoegd
Zoekt:
Coach duaal leren (M/V)
Je vervoegt ons gespecialiseerd team dat instaat voor de ondersteuning van de
competentieontwikkeling van onze docenten, cursisten (zowel leerplichtige als niet-leerplichtige)
en ondernemer-opleiders in de leerbedrijven.







Je engageert je ten volle voor onze duale opleidingen waar de competentieverwerving
van een cursist via 2 verschillende en evenwaardige leerwegen plaats heeft: op de
campus én op de werkplek.
Als competentieontwikkelaar/coach kom je in contact met alle actoren die in het duaal
leren een belangrijke verantwoordelijkheid dragen (cursisten, lesgevers en
praktijkopleiders uit de leerbedrijven) en draag je actief bij tot een goede
verstandhouding en onderlinge samenwerking.
Afhankelijk van de noden van de klant en de organisatie stel je je flexibel op. Je wisselt
vlot tussen verschillende rollen (o.m. leercoach, docentencoach, pedagoog, innovator,
bemiddelaar, … )
o Je draagt samen met de collega’s bij tot de verdere ontwikkeling van het duaal
leren en je ondersteunt het team bij de coaching van de praktijkopleiders in de
leerbedrijven;
o Als docentencoach sta je in voor de begeleiding van docenten met het oog op
een continu streven naar kwaliteit in de opleiding.
 Je ondersteunt docenten/opleiders op pedagogisch-didactisch vlak;
 Je motiveert docenten/opleiders om nieuwe leermiddelen via digitale en
interactieve weg te ontdekken (blended learning, flipping the
classroom,...);
 Je doet lesobservaties bij docenten en op basis hiervan ondersteun je hen
in een gerichte competentieontwikkeling;
 Je coördineert de bijscholingen van onze docenten met het oog op het
optimaler functioneren als individu of als team;
 Samen met andere collega’s ben je verantwoordelijk voor de nieuwsbrief
voor docenten en zorg je voor de inhoudelijke eindredactie.
o Als leercoach ondersteun je cursisten met leermoeilijkheden (leren leren, rekenen taalvaardigheden) en dit volgens de procesflow van SYNTRA MiddenVlaanderen;
o Je draagt actief bij tot de ontwikkeling van innovatieve leerinstrumenten (bv. eleerplatform zoals Moodle); concreet zal je ook mee instaan voor de ontwikkeling
van e-content.
Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur pedagogie en didactiek.

Wat verwachten wij van jou?
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Je past binnen de cultuur van SYNTRA Midden-Vlaanderen waar
o klantgerichtheid, flexibiliteit en samenwerking voorop staan;
o respect, integriteit en positieve ingesteldheid belangrijke waarden zijn.















Je bent sociaal- en communicatievaardig, hebt ervaring met het begeleiden van groepen
en individuen;
Dankzij jouw persoonlijkheid en interpersoonlijke vaardigheden weet jij het beste naar
boven te halen uit mensen;
Je hebt een no-nonsense mentaliteit. Je bent in staat mee te denken met de organisatie
en weet de vertaalslag te maken van theoretische en algemene concepten naar de
concrete praktijk;
Je bent goed in staat prioriteiten te stellen, te plannen en te organiseren;
Je voelt je als een vis in het water in een dynamische werkomgeving en weet je je ook
vlot aan te passen aan de omstandigheden;
Je hebt een brede interesse;
Je bent administratief sterk en werkt nauwkeurig;
Je kan vlot werken met de gangbare software;
Ervaring met lesgeven en krachtige leeromgevingen (o.m. e-leerplatform, ontwikkeling
van e-content,..) zijn een pluspunt;
Je hebt een relevant diploma in de humane wetenschappen, minimum niveau hoger
onderwijs of gelijkwaardig door ervaring;
Je beschikt over een uitgebreide kennis van pedagogische en didactische principes en
volgt de nieuwe ontwikkelingen binnen de opleidingssector;
Je hebt een rijbewijs B;
Pedagoog – onderwijskundige – psycholoog – leerkracht - ...

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en
nationaliteit.
Wat bieden wij jou ?
Contract onbepaalde duur
Tijdregeling: voltijds (37,5 uur/week)
Wij bieden je een boeiende en veelzijdige functie in een aangename werkomgeving met ruimte
voor initiatief en permanente ontplooiingsmogelijkheden (gezinsleden krijgen bovendien ook
korting op ons opleidingsaanbod). Hieraan wordt een competitief loon gekoppeld waaronder
maaltijdcheques van 6 euro/dag en een tegemoetkoming in woon-werkverkeer.
Plaats tewerkstelling
SYNTRA Midden-Vlaanderen
Campus Sint-Niklaas
Hogekouter 1
9100 Sint-Niklaas
België
Afhankelijk van de agenda kunnen de coachingsactiviteiten plaatsvinden in de verschillende
campussen van SYNTRA Midden-Vlaanderen en dit zowel overdag als ‘s avonds.
Solliciteren ?
SYNTRA Midden-Vlaanderen
Nachtegaalstraat 8w1
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9240 Zele
België
E-mail met cv en motivatiebrief naar: hoofdzetel@syntra-mvl.be t.a.v. Bert Van Cauteren.
Voor inlichtingen: tel. 052/25.09.70
Reageren voor: 01/08/2016
Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk
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