VACATURE ONDERWIJSONDERSTEUNERS
VUB-SURINAME

De Vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel coördineert een driejarig
project in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) van
Suriname. Het VUB-team biedt hierin ondersteuning op vlak van ontwikkeling van curriculum,
leerplannen, leerlijnen, leermateriaal en didactiek voor het lager onderwijs ter voorbereiding
van een nationale onderwijshervorming (i.k.v. Basic Education Improvement Program, fase 2,
2018-2020).
Hiervoor zijn we op zoek naar medewerkers ter versterking van het uitgebreide team ter
plaatse naar:
Meerdere onderwijsondersteuners (“Educational Facilitators”, voltijds)
Functiebeschrijving, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
Als onderwijsondersteuner heb je expertise op vlak van curriculumopbouw en
leerplanontwikkeling, een kritische kijk op leermaterialen, en relevante ervaring met alle
aspecten van het onderwijzen op (bij voorkeur) het niveau van lager onderwijs. Bovendien
beschik je over de vaardigheden om een ondersteunend en een productief werkklimaat te
creëren voor samenwerking tussen het lokale onderwijsveld, de VUB-teamleden en andere
relevante onderwijsactoren.
Vereiste vaardigheden en kwalificaties:
 Master Pedagogische Wetenschappen of Master Onderwijskunde of gelijkwaardig op



basis van ervaring;
 Ervaring als leraar, lerarenopleider, pedagogisch begeleider, onderwijsondersteuner
of gelijkwaardig;



 Aantoonbare praktische expertise;




 Het vermogen om inzichten duidelijk te vertalen naar het onderwijsveld;



 Affiniteit voor vernieuwing in onderwijs;
 Uitstekende communicatieve vaardigheden om mensen te enthousiasmeren
en ontwikkelteams aan te sturen i.f.v. onderwijsveranderingen;
 Bereid en beschikbaar om voltijds te werken in Paramaribo (Suriname)
van februari/maart 2020 – juni/juli 2020 (of langer).
Startdatum voor alle functies: januari-februari 2020
Voorwaarden:
 Aanstelling voor een periode van zes maanden aan de vakgroep Educatiewetenschappen
van de Vrije Universiteit Brussel, hernieuwbaar tot einde 2020 (afhankelijk van evaluatie
van geleverde prestaties door projectmanagement team);
 Salaris op basis van vooropleiding en anciënniteit zoals bepaald door de Vrije



Universiteit Brussel, inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden;
 Mobiliteit en huisvesting ter plaatse voorzien vanuit het project.
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Hoe solliciteren?
Stuur uw up-to-date C.V. met een begeleidende motivatiebrief vóór 27 januari 2020 ter
attentie van Prof. dr. Koen Lombaerts (Project Manager) en dhr. Henry Ori (Project
Leader) via e-mail naar koen.lombaerts@vub.be en henryori1961@gmail.com.

Meer informatie?
Prof. dr. Koen Lombaerts
+32 478 249779

