
 
 
 
 
 
 
 

Vacature onderwijspedagoog Specifieke Lerarenopleiding 
 
Bij Het Perspectief is er een vacature voor een onderwijspedagoog in het departement 
Specifieke Lerarenopleiding. 
Het betreft een deeltijdse aanstelling (15/20) op jaarbasis, met aanvang van 1 september 
2016. 
 
Wij bieden een motiverende werkomgeving waar samenwerking en creatieve wisselwerking 
centraal staan. We stimuleren innovatie en professionalisering en delen expertise met 
lerarenopleidingen in binnen- en buitenland. Investeren in bruggen bouwen naar het 
werkveld vinden wij cruciaal. 
 
Profiel van de kandidaat 
 

- diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting 
pedagogiek en onderwijskunde 

- diploma van leraar 
- ervaring in het secundair onderwijs of voeling met het werkveld 
- ervaring met stagebegeleiding strekt tot aanbeveling 
- verantwoordelijkheidszin 
- zelfstandig werken 
- teamplayer 
- contactvaardig 
- organisatorisch sterk 
- stressbestendig 
- positieve ingesteldheid 

 
Functieomschrijving 
 
LIO-opleiding 

- Je begeleidt en evalueert LIO-cursisten op de klasvloer en volgt hun evolutie op in 
nauw overleg met de cursist, de mentor en collega’s.  

- Als coördinator praktijkbegeleiding ben je verantwoordelijk voor het administratieve 
en organisatorische luik. Je brieft de begeleiders en zorgt via regelmatig overleg voor 
afstemming. Je onderhoudt contacten met de LIO-scholen en bent het uithangbord 
van onze lerarenopleiding in het werkveld. 

- Je bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de eindwerkverdediging. 
- Je rapporteert systematisch aan de LIO-verantwoordelijke en de betrokken collega’s. 

 
Dagopleiding 

- Als coördinator van de inleefstage en het onderwijsassistenschap leg en onderhoud 
je contacten met partnerscholen. Je koppelt dagcursisten aan de scholen en zorgt 
voor een vlotte communicatie tussen alle betrokkenen. Je bent niet alleen 
verantwoordelijk voor de praktische organisatie maar ook voor de opvolging van de 
stages en de assistentschappen. 

- Als lector Didactische Competentie Algemeen verzorg je onderwijsactiviteiten, 
ondersteun je leerprocessen, beoordeel en geef je feedback. 



- Je rapporteert systematisch aan de verantwoordelijke van de dagopleiding en de 
betrokken collega’s. 

 
Avondopleiding 

- Als lector Communicatie en Overleg verzorg je onderwijsactiviteiten, ondersteun je 
leerprocessen, beoordeel en geef je feedback. 

- Je ondersteunt de lector Didactische Competentie Praktijkinitiatie en Oefenlessen. 
 
Als lid van het team draag je bij tot de realisatie van onze missie en visie en neem je 
opleidingsondersteunende taken op zoals het bijwonen van vergaderingen, klassenraden, 
infodagen,...  
 
Solliciteren 
 
Jouw curriculum vitae en motivatiebrief worden elektronisch ingediend bij Els Willems 
(els.willems@hetperspectief.net), uiterlijk zondag 28 augustus 2016. 
 
Indien jouw kandidatuur wordt weerhouden, zal je persoonlijk uitgenodigd worden voor een 
sollicitatiegesprek. De gesprekken gaan door op woensdag 31 augustus 2016 tussen 13u00 
en 16u30. 


