
 

Het OCMW van Ukkel, 

Alsembergsesteenweg, 860 

1180 Ukkel 

 
 

 Zoekt: 

 

EEN PEDAGOGISCH OPLEIDER – LERAAR ALPHA/FLE (m/v) voor de sociale Antenne van de sociaal 

dienst - Voltijdscontract voor bepaalde duur van 1 jaar, eventueel verlengbaar. 

 

Afsluiting: 15/08/2021 

 

Opdracht: 
Organisatie, coördinatie en animatie van de alfabetiseringscusussen en FLE-cursussen (Français langue 
étrangère) binnen de Sociale Antenne, onder de leiding van de coördinator    en overeenkomstig de 
beslissingen van de Raad voor maatschappelijk welzijn, de regelgeving en de deontologische basisprincipes 
 

De voornaamste functies: 

 

Op pedagogisch vlak : 

 

 Theoretische en praktische kennis van het vormingswezen  

(= bestaand vormingsaanbod binnen het Brussels Gewest) en van de vorming van volwassenen 

(andragogie); 

 Snelle analyse van elke deelnemer en van de groep op het vlak van kennis, noden en verwachtingen ; 

 Met oog voor de werkwijzen en hulpmiddelen die het best inspelen op de pedagogische noden van 

een groep leerlingen ; 

 In staat om een evaluatie te maken op het vlak van het vormingsproces en de resultaten.  

 In staat om de pedagogiek en de hulpmiddelen aan te passen aan de doelstellingen en de noden van 

de deelnemers. 

 

Op het vlak van de groepsbegeleiding : 

 

 Herstellen van een positief zelfbeeld bij de deelnemers, oog hebben voor hun kennis en ervaring ;  

 Garant staan voor een goede werking van de groep.  

 Goed op de hoogte zijn van alles wat te maken heeft met communicatie- en animatietechnieken en 

groepsdynamiek ; 

 Uitwerken van collectieve groepsprojecten die aansluiten bij de doelstellingen van de projecten ; 

 

Profiel: 

Vereist diploma:  
Diploma geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs of van onderwijzer (met specialisatie 
alfabetisering is een pluspunt) of belgische gelijkgeschakeld 
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Vereiste vaardigheden :  

 

 Belangstelling hebben voor de integratie van laaggeschoolden die ver verwijderd zijn van de 

arbeidsmarkt ;   

 In staat zijn om een animatieproject te ontwikkelen, proactief zijn en kunnen anticiperen ; 

 Een groep kunnen animeren en motiveren.  Een constructieve instelling uitstralen tegenover de 

deelnemers ; 

 Zin voor communicatie hebben en interactief kunnen samenwerken zowel met andere diensten als 

binnen de Antenne; 

 Zich vlot kunnen aanpassen aan soms sterk veranderende omstandigheden ; 

 Over goede redactionele vaardigheden beschikken (met zin voor synthese en een goede spelling) ; 

 Stipt zijn, met zin voor initiatief en analyserend vermogen. 

 Zelfstandig en in team kunnen werken. 

 Goede kennis va de programma’s Excel en Word ; 

 Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal (Selor Art. 8 – 10 ). 

 

 

Vorm een pluspunt:      

 Ervaring als leraar alpha; 

 

 

Wij bieden: 

* Een voltijdscontract voor bepaalde duur van één jaar, eventueel verlengbaar; 

* Dagen jaarlijks verlof + extralegale vakantiedagen, dagen ter compensatie van de zomerdienst; 

* Maaltijds cheque 

* Een gevaloriseerde anciënniteit; 

* Een tussenkomst in de openbare transportkosten (100% voor MIVB en 80% voor andere transporten); 

* Specifieke opleidingen; 

* Een zeer vlotte toegangkelijkheid:  

     - Station Ukkel Kalevoet (+ De Lijn) 

     - Tram/bus: 4/43/51/97/82/98 

Gëinteresseerd? 

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. 

VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be 

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!! 

Vermeld het referentienummer van de aanbieding en / of de titel van de functie bij de betreffende afdeling. 

 

mailto:candidatures@cpasuccle.be

