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Vacature 10/01/2017 
  

 

VVOB vzw zoekt voor haar onderwijsprogramma in Cambodja een 
Onderwijsadviseur lerarenopleiding lager onderwijs. 

 
Het nieuwe meerjarenprogramma (2017-2021) van VVOB in Cambodja versterkt de kwaliteit van 4 
initiële lerarenopleiding lager onderwijs. Meer specifiek richt het programma zich op 
capaciteitsontwikkeling bij de programmapartners op vlak van wiskunde, gender en effectief 
klasmanagement. 
 
Opdracht 
 
Als Onderwijsadviseur begeleid je een professionaliseringstraject voor docenten wiskunde aan de 
instituten voor lerarenopleiding voor lager onderwijs. Dit doe je samen met het programmateam en in 
nauw overleg met het ministerie van Onderwijs. In het bijzonder verleen je steun en technisch advies 
rond het meten en versterken van vakdidactische kennis in wiskunde, gender en effectief 
klasmanagement. Dit doe je in de context van een nationale hervorming van de lerarenopleidingen 
(van 2 naar 4 jaar opleiding). 
 
Takenpakket 
 

 Je bouwt een duurzame relatie uit met de strategische en operationele partners en andere 
stakeholders. 

 Je ondersteunt het VVOB-team, het ministerie van Onderwijs en de instituten voor lerarenopleiding 
in planning, budgettering, uitvoering, monitoring en evaluatie van het onderwijsprogramma.  

 Je verleent advies bij het ontwerpen van professionele vorming rond vakdidactiek wiskunde en 
klasmanagement in functie van de lokale middelen, noden en context.  

 Je verleent advies op vlak van de praktijkcomponent van de lerarenopleiding, alsook de daaraan 
verbonden vorming van mentoren. 

 Je netwerkt met andere relevante organisaties en streeft synergie, samenwerking en 
inkomstendiversificatie na. 

 Je selecteert externe bronnen van expertise, ook in het Vlaamse onderwijs, en begeleidt een 
proces van kennisverwerving en verandering bij operationele partners.  

 Je draagt bij tot het in kaart brengen van de leerervaringen van het programma naar de hele 
organisatie. 

 Je vervult vanuit je functie in Cambodja een brugfunctie naar Vlaanderen. 

 Je schrijft, verzamelt en vertaalt informatie voor de communicatie-instrumenten van het programma 
en VVOB. 

 
Profiel  
 
Essentieel 

 Je hebt een master in de pedagogische of humane wetenschappen of een ander masterdiploma 
aangevuld met een lerarenopleiding (bij voorkeur in wiskunde). 

 Je hebt minimum twee jaar werkervaring in het Zuiden, bij voorkeur in Azië. 

 Je hebt minstens vijf jaar ervaring in professionaliseringstrajecten van lerarenopleiding en/of 
pedagogische methodologieën en bij voorkeur in één of meerdere van de deeldomeinen 
vakdidactiek wiskunde (lager onderwijs). 

 Je hebt kennis of ervaring met gelijke kansen binnen onderwijssystemen. 

 Je hebt ervaring met veranderingsprocessen op organisatorisch of institutioneel niveau en/of 
institutionele capaciteitsopbouw. 

 Je beheerst het Engels uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je bent bereid tot regelmatige verplaatsingen binnen Cambodja. 
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Ervaring met en/of kennis over een of meerdere van de volgende domeinen is een pluspunt: 

 projectbeheer, bij voorkeur Project Cycle Management, en monitoring en evaluatie van 
onderwijskwaliteit; 

 (lager) onderwijs en/of lerarenopleiding in het bijzonder in de Vlaamse context; 

 ontwikkeling van educatief materiaal; 

 kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes; 

 netwerken en/of communicatiestrategie. 

 gender 
 
Relevante Competenties 
Kerncompetenties: resultaatgerichtheid, samenwerken, continue verbeteren. 
Functie specifieke competenties: mondelinge & schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, betrouwbaar, 
creativiteit, ontwikkelen van anderen, 360° empathie, analytisch en synthetisch denken.  
 
Plaats 
Phnom Penh, Cambodja (afhankelijk van programmatorische evoluties kan de standplaats op termijn 
ook een andere stad in Cambodja worden). 
 
Startdatum 
Bij voorkeur 1 april 2017 
 
Wij bieden: 

 een dynamische werkomgeving in een internationale context; 

 een boeiende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid; 

 opleidingsmogelijkheden;  

 salaris volgens barema A111 (Vlaamse overheid), hospitalisatieverzekering, tegemoetkoming in 
huisvesting en onderwijs van de kinderen.  

 
Procedure  
Een motivatiebrief en een gedetailleerde CV worden uiterlijk op 29 januari 2017 verwacht bij 
Elise.vanmechelen@vvob.be. 
 
Meer info 
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij inge.bennenbroek@vvob.be. 
  
 
 
 
   

 
VVOB zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Uw kwaliteiten zijn belangrijker 

dan leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst. 
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