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Vacature lesgever werfreserve 
 

Ligo, Centrum voor Basiseducatie Kempen is op zoek naar flexibele, geëngageerde en breed inzetbare 

lesgevers om op te nemen in haar werfreservebestand. Beschik jij over de juiste competenties? Geef 

jij gepassioneerd les en heb je een hart voor onze doelgroep? Stuur dan zeker jouw CV én 

motivatiebrief naar stefanie.broeckx@ligo-kempen.be 

 

Vereist diploma Een bekwaamheidsbewijs van ten minste een sociale of pedagogische 

bachelor. 

Taken 
- Begeleiding van cursussen voor laaggeschoolde volwassenen. 

- Cursisten coachen en stimuleren tot leren. 

- Opvolging en begeleiding van cursisten bij hun leren en 

ontwikkelen. 

- Het ontwerpen van krachtige leeromgevingen. 

- Overleg met collega’s om de werking van het centrum samen te 

verbeteren. 

- Diverse taken die betrekking hebben op de organisatie en 

begeleiding van het educatieve aanbod en de cursisten. 

Profiel  We verwachten van onze kandidaat-lesgevers dat ze: 

- Bekwaam zijn in de educatieve begeleiding en ondersteuning van 

laaggeschoolde volwassenen. 

- In staat zijn zelfstandig groepen te begeleiden. 

- Cursusmateriaal kunnen selecteren, gebruiken en aanvullen. Zelf 

materiaal kunnen ontwikkelen in functie van de leervragen van de 

cursisten. 

- Deelnemersgericht zijn: openheid tonen en integer handelen. 

- Inzicht hebben in de problematiek van laaggeschoolde 

volwassenen. 

- Kunnen inspelen op de maatschappelijke en culturele 

achtergronden van de individuele cursisten. 
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- Motiverend en stimulerend kunnen omgaan met de doelgroep  

- De vorderingen van cursisten kunnen bijhouden.   

- Bekwaam zijn tot kritische reflectie op het eigen didactisch 

handelen, problemen kunnen en durven bespreekbaar maken. 

- Democratisch en pluralistisch ingesteld zijn. 

- Zowel zelfstandig kunnen werken als goed in een team met 

collega's kunnen samenwerken. 

- Investeren in eigen ontwikkeling en professionalisering.  

- Bereid zijn tot eventueel avondwerk (maximum 2 avonden/week). 

Ervaring Ervaring met onderwijs of vorming voor (laaggeschoolde) volwassenen is 

een surplus. Ook andere types ervaring vormen een meerwaarde: 

- Ervaring met taaldidactiek/lees- en schrijfdidactiek (niveau lager 

secundair onderwijs en eerste graad secundair onderwijs) 

- Ervaring met PAV in het secundair onderwijs 

- Ervaring in OKAN-onderwijs  

- Ervaring met wiskunde- en/of ICT-didactiek (niveau lager onderwijs 

en eerste graad secundair onderwijs) 

- Ervaring met de doelgroep  

 


