Provinciaal leer- en kenniscentrum DocAtlas zoekt freelance vormingswerkers.

DocAtlas is een leer-en kenniscentrum met een vestiging in Antwerpen en in Turnhout. Ons
werkingsgebied omvat de hele provincie Antwerpen. Vanuit onze drie grote thema’s Taal,
Welbevinden en Burgerschap werken we aan gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Naast het grote aanbod aan (educatieve) materialen zoals lesmappen, spelletjes en methodes, kun je
bij ons terecht voor deskundig en persoonlijk advies en vormingen (op maat). Voor dat laatste zijn we
op zoek naar gemotiveerde en inspirerende vormingswerkers die gebeten zijn door één of meerdere
van onze thema’s. Meer info over onze werking: www.docatlas.be

Je zal vormingen rond taal, welbevinden en/of burgerschap geven aan zowel startende als ervaren
intermediairs en professionals uit het brede onderwijsveld en de arbeidsmarkt die dagelijks met
onze doelgroep aan de slag gaan. Deze doelgroep bestaat vooral uit kwetsbare kinderen, jongeren en
volwassenen.
-

Je kiest in samenspraak welke vormingen je geeft. Onze vormingen gaan niet louter over
kennisoverdracht. Het uitwisselen van ervaringen en de praktische insteek staan centraal.
Je staat zelf in voor de ontwikkeling en het beheer van je cursusmateriaal.
Je bent bereid om in Antwerpen, Turnhout en/of op locatie van de partner een leeractiviteit
te geven (wij houden rekening met jouw wensen).
Je kiest in samenspraak de dagen en momenten waarop je leeractiviteiten kunt begeleiden
(zowel overdag als ’s avonds).
Je engageert je voor minstens 5 vormingsdagen op een jaar. Het maximum aantal vormingen
is evenzeer in samenspraak en hangt ook af van de vraag van onze partners.
Je bent bereid om fysiek en/of digitaal vormingen te geven.

Fantastisch! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?
Je beschikt over minimum een bachelordiploma. De voorkeur gaat uit naar minimum 2 jaar relevante
beroepservaring (opleidingsverstrekker op professioneel niveau) met voldoende inzicht in de
materie.
Als freelance vormingswerker beschik je over onderstaande competenties:
-

Je bent sociaalvaardig en houdt van contact met mensen.

-

Je bent leergierig en zoekt zelf naar manieren om bij te leren over de thema’s waarover je
leeractiviteiten zult begeleiden.
Je bent in staat om doelgericht en laagdrempelig je lessen aan te pakken, zodat iedereen
zich veilig voelt binnen de leercontext om vragen te stellen.
Je houdt van het inzetten van verschillende didactische werkvormen. Hoe meer interactie,
hoe beter!
Je bent een teamplayer en voelt je goed in een open feedbackcultuur.
Je hebt kennis van verschillende interactieve tools die kunnen ingezet worden om (digitale)
leeractiviteiten zo interactief en dynamisch mogelijk te maken.
Je bent een goede planner en organisator.
Je hebt de nodige flexibiliteit om op aanvragen te kunnen inspelen.

Naast een mooie vergoeding, krijg je:
-

een mentor die je begeleidt en ondersteunt
uitnodigingen voor het volgen van vormingen en workshops rond de thema’s waar in
vorming wilt geven (welbevinden, taal en/of burgerschap)
toegang tot al het nodige educatieve en didactisch materiaal
enorme appreciatie van onze deelnemers en voldoening voor jezelf

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:
Je kunt je kandidatuur via email indienen bij Benedikte.FAES@provincieantwerpen.be (cv en
motivatiebrief).

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Benedikte Faes, educatief medewerker (tel. +3232035753
of email: Benedikte.FAES@provincieantwerpen.be).

