
 

 

 

Vacature leerkracht PAV in het Centrum voor Leren en Werken in Brugge 

Organisatie  Centrum voor Leren en Werken – duaal leren 

Locatie  tewerkstelling Brugge  

Indiensttreding  
onmiddellijk –  volledig schooljaar.  

70% van een lesopdracht. Kan eventueel uitgebreid worden naar voltijds 

 

Context  

Het Centrum voor Leren en Werken (CLW) is een centrum voor deeltijds leren en duaal leren, 

verbonden aan het VTI Brugge. Wij bieden onderwijs aan binnen het Stelsel van Leren en Werken en 

Duaal Leren.  Dat betekent dat we samen met de leerlingen een leertraject uittekenen dat bestaat uit 

algemene vorming, beroepsopleiding en tewerkstelling. De waarden die we voorop stellen zijn: samen 

doelgericht werken in een positief en constructief klimaat.  

 

Opdracht  

Om ons team algemene vorming zijn wij op zoek naar een bachelor leraar secundair onderwijs. 

De Algemene vorming wordt in het CLW geïntegreerd gegeven, wat betekent dat je gedurende een 

volledige dag lesgeeft aan dezelfde klas. Op woensdagvoormiddag geven we geen les, maar staan er 

regelmatig overlegmomenten of klassenraden gepland.   

• Geïntegreerde aanpak van het project algemene vakken (PAV) in de 2de /3de graad BSO 

• Samenwerken met collega’s in de aanpak van de uitbouw  2de /3de graad BSO 

• Samenwerken met de leraren beroepsopleiding 

• Samenwerken met de leerlingenbegeleiders en trajectbegeleiders 

• Signalen van leerlingen (en hun ouders) detecteren en bespreekbaar maken 

• Over goede communicatievaardigheden beschikken 

• Klassenraden voorbereiden en bijwonen  

• Vakvergaderingen bijwonen 

 

Competenties 

• Positief ingesteld zijn 

• Goed in team kunnen functioneren 

• Loyaal zijn 

• Doelgericht (samen)werken 

• Flexibel zijn 

• Verantwoordelijkheid opnemen 

• ICT-vaardig 



 

 

Profiel   

• Je hebt een bachelorsdiploma leraar secundair onderwijs 

• Je hebt een hart voor leerlingen die minder goed functioneren in het ‘klassiek’ onderwijssysteem 

• Je bent positief ingesteld 

• Je kan goed communiceren 

• je bent vlot in omgang 

• Je bent flexibel 

 

Ons aanbod  

• Een betrekking van minstens 70% (kan eventueel uitgebreid worden naar voltijds) voor 

onmiddellijke indiensttreding tot 30 juni 2023 

• Verloning volgens de onderwijsbarema’s 

• Volledige terugbetaling woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding. 

 

Kandidaatstelling   

• Sollicitatiebrief met CV per mail naar Sonja Saelaert sonja.saelaert@clwbrugge.be  

• Selectie en aanwerving worden vertrouwelijk behandeld 

• Meer info te bekomen bij Sonja Saelaert coördinator CLW via mail of GSM 0496 16 56 40. 
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