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Vacature 
Leraar Mechanica/hydraulica/pneumatica 

volwassenenonderwijs CVO SVG en CVO Miras 

Context  
cvo SVG  en cvo MIRAS zijn 2 centra voor volwassenenonderwijs gelegen in West-Vlaanderen. Ze bieden 
opleidingen aan voor volwassenen in de regio’s Brugge, Kortrijk, Oostende, Waregem en Westhoek. Op 
1 september 2022 zullen beide centra fusioneren. In kader van ons huidige beleid binnen CVO SVG en 
de fusie met CVO MIRAS zijn wij op zoek naar: 
 

een gedreven 

leraar mechanica/hydraulica/pneumatica 

campus CVO VTI Brugge – lesplaats VTI Brugge Boeveriestraat/Vaartdijkstraat 

binnen de opleiding Elektromecanicien 

 

Opdrachtinfo 

Module/vak Leslokatie Lesmoment Lesuur Periode Volume 

Mechanische onderdelen 
industriële installaties Brugge 

dinsdag en 
vrijdag 

8u tot 12u15 en 
12u45 tot 17u  

van 
28/01/2022 
tot 
22/02/2022 2/22 

Hydraulische en pneumatische 
onderdelen en componenten 
industriële installaties Brugge 

dinsdag en 
vrijdag 

8u tot 12u15 en 
12u45 tot 17u  

van 8/03/2022 
tot 1/04/2022 2/22 

 

Lesdagen kunnen eventueel nog aangepast worden naar voorkeur kandidaat. 
Deze opdracht kan eventueel nog uitgebreid worden voor dezelfde opleiding binnen CVO Miras - Ieper. 

 

Profiel 

 Je hebt interesse en/of ervaring in het volwassenenonderwijs en kan je vinden in de missie, visie 
en waarden. 

 Je bent in staat om op basis van de leerplannen en conform de missie en visie van het cvo de 
toegewezen lesopdracht voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren en bij te sturen. 

 Je hebt een passie voor lesgeven. 
 Je creëert een geschikt leef- en leerklimaat voor de cursisten. Je zet in op het welbevinden en 

de betrokkenheid van de cursist en begeleidt hem/haar in het leerproces. 
 Je stimuleert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van cursisten. 
 Je kan vlot samenwerken met collega’s en bent bereid lesmateriaal te ontwikkelen en uit te 

wisselen. Je zet je in voor een vlotte teamwerking. 
 Je kan op een dynamische, praktijkgerichte manier lesgeven, maakt gebruik van verschillende 

werk- en evaluatievormen. 



 

 

2 

 

 Je hebt beschikt minstens over een opleiding van hoger secundair onderwijs met voldoende 
nuttige ervaring in de sector. 

 

Competenties 

 Klantgerichtheid 
 regels en afspraken nakomen 
 leervermogen hebben 
 creatief denken (inventiviteit) 
 zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
 contactvaardig zijn 
 zelfstandig en doelgericht (samen)werken 
 plannen (= ordenen) 
 betrokkenheid 
 ICT-vaardig 

 
Ons aanbod  

 Verloning volgens diploma en conform de weddenschalen van departement onderwijs.  
 Volledige terugbetaling woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding. 

 

Kandidaatstelling   
Solliciteren kan tot en met 17 december 2021.  
Stuur je cv en motivatiebrief naar hilde.dedoncker@miras.be 
Heb je vragen?  
Contacteer hilde.dedoncker@miras.be  
Daarna volgt een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven met CV. 
Definitieve selectie op basis van de sollicitatiegesprekken in cvo SVG Brugge - volgens afspraak. 
Selectiegesprekken gaan door in Brugge op dinsdag 21 december vanaf 17u00.  
Selectie en aanwerving worden op een vertrouwelijke manier behandeld. 

 

cvo SVG en cvo MIRAS voeren een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van 
afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. 

We zijn steeds op zoek naar collega’s met ervaringen en competenties die dit ondersteunen. 
 


