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Vacature 10/01/2017 
  

 

VVOB vzw zoekt een onderwijsadviseur voor haar programma rond beroepsonderwijs in 
Suriname 

 
In januari 2017 start het nieuwe meerjarenprogramma van VVOB in Suriname onder de naam ‘Progress 
LBO’. VVOB ondersteunt daarmee de Surinaamse overheid in de hervorming van haar Lager 
BeroepsOnderwijs (LBO). Een belangrijke pijler in deze hervorming is de versterking van pedagogische, 
didactische en vaktechnische competenties van de leerkrachten in het LBO. In samenwerking met het 
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) staat zo de capaciteitsontwikkeling van 
relevante onderwijsafdelingen en de LerarenOpleiding BeroepsOnderwijs (LOBO) centraal. De 
professionalisering van leerkrachten, schoolleiders, begeleiders behoort tevens tot de doelstellingen 
van het programma.  
 
Opdracht 
Als Onderwijsadviseur werk je nauw samen met de andere VVOB adviseurs en rapporteer je 
rechtstreeks aan de programma manager in Paramaribo. In overleg met de partners van het ministerie 
van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC) en met inbreng van externe expertise ondersteun en 
coördineer je de processen rond institutionele capaciteitsontwikkeling van het LOBO. Je organiseert 
samen met de partners activiteiten gericht op de professionalisering van de doelgroepen van het 
programma: lerarenopleiders, leerkrachten, schoolhoofden en ondersteunende diensten in het lager 
beroepsonderwijs. Je verstrekt advies over competentiegericht onderwijs, actieve didactische 
werkvormen, vakdidactiek en het bevorderen van een positief klasklimaat en begeleidt de verankering 
ervan binnen de LerarenOpleiding BeroepsOnderwijs.  
 
Takenpakket 

 Je bouwt een duurzame relatie uit met diverse departementen van het ministerie van Onderwijs en 
andere actoren in het lager beroepsonderwijs. 

 Je ondersteunt het VVOB-team in de operationele planning, budgettering, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het programma rond lager beroepsonderwijs. 

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

 Samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) en de operationele 
partners werk je aan capaciteitsopbouw van diverse actoren in lager beroepsonderwijs door: 

 het verstrekken van advies m.b.t. leerlinggericht en competentiegericht onderwijs (met zowel 
aandacht voor vakdidactische als pedagogische aspecten) in het Lager Beroepsonderwijs (LBO); 

 het begeleiden van de veranderingsprocessen in de LerarenOpleiding BeroepsOnderwijs met als 
doel een duurzaam verbeterde initiële opleiding voor LBO leerkrachten  

 het ondersteunen van processen rond interne kwaliteitszorg. 

 het detecteren van de noden aan professionele ontwikkeling van de doelgroepen;  

 het identificeren en inschakelen van expertisebronnen voor professionele ontwikkeling;  

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

 Je verruimt leerervaringen van het programma naar de hele organisatie. 

 Je vervult een brugfunctie naar Vlaanderen. 
 
Profiel 
 
Essentieel 

 Je hebt een relevante master of gelijkgesteld door ervaring; 

 Je hebt minimum twee jaar werkervaring in het Zuiden 

 Je hebt ervaring in professionaliseringstrajecten en/of curriculumvernieuwing in het onderwijs, bij 
voorkeur in initiële lerarenopleiding  

 Je hebt ervaring met veranderingsprocessen en institutionele capaciteitsopbouw 

 Je hebt een doorgedreven kennis van competentiegericht onderwijs en/of actieve didactische 
werkvormen, bij voorkeur in secundair technisch of beroepsonderwijs; 

 Je hebt kennis of ervaring met gelijke kansen binnen onderwijssystemen 
 



 
 

Vacature Suriname – Januari 2017 2/2 

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; 

 Ervaring met systemen van interne kwaliteitszorg binnen onderwijs is een pluspunt 

 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 
Paramaribo, Suriname 
 
Startdatum 
Bij voorkeur juli 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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