
Doof Vlaanderen Vorming vzw zoekt een part time projectmedewerker (m/v/x) 
voor de periode juni 2019 – december 2019 

 
Deze medewerker werkt voor een project van de minister van Cultuur en Welzijn rond het uitbouwen 
van een dienst voor ouders rond meertalig opvoeden. De bestaande cursus Leren Visueel 
Communiceren in Vlaamse Gebarentaal met dove baby’s en peuters (LVC) wordt omgevormd naar 
een online cursus in combinatie met contactmomenten. Deze cursus is in de eerste plaats gericht op 
ouders met dove baby’s. De projectmedewerker werkt dit uit, in samenwerking met een IT-
medewerker.   
 
Functie-inhoud 

• Je verkent bestaande lesmateriaal van LVC.   

• Je organiseert één of twee workshops waarbij input wordt verzameld van verschillende 
ouders, gecertificeerde LVC lesgevers en experten.  

• Je verwerkt de verzamelde input tot een voorstel van een traject voor online (blended) learning: 
zelfstandig leren a.d.h.v. teksten, filmpjes, oefeningen, etc., met taken en feedback op afstand, 
contactmomenten via de webcam, bijeenkomsten met andere ouders. Je werkt uit welke rol de 
gecertificeerde LVC-lesgevers hier hebben.   

• Je vormt de inhoud van de cursus LVC concreet om naar oefeningen, teksten, etc. Je werkt 
hiervoor nauw samen met de IT-medewerker.   

• Je onderzoekt met de IT-medewerker welke (bestaande) online platforms geschikt zijn voor deze 
cursus.   

• Je leidt, volgt op en geeft instructies voor het maken van nieuwe foto’s, tekeningen en 
filmmateriaal voor de online cursus.  

• Je organiseert een vorming voor gecertificeerde LVC lesgevers.  

• Je organiseert testmomenten voor gecertificeerde LVC lesgevers en ouders.  

• Je werkt nauw samen met een klein team om het project tot een goed einde te brengen.   
 
Profiel 

• Je hebt een goede kennis van Vlaamse Gebarentaal en een zeer goede kennis van Nederlands.  

• Je kan je goed verplaatsen in de leefwereld van ouders en kinderen.  

• Je hebt een open geest en kan goed in team samenwerken.  

• Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheden op.  

• Je kan stipt en planmatig werken. Je werkt efficiënt en hebt een goede zin voor organisatie en 
planning.  

• Je hebt interesse voor opvoeding van dove kinderen, in Vlaamse Gebarentaal.   

• Je bent leergierig en kan vlot informatie verwerken.   

• Je bent innovatief en creatief.   

• Je hebt een diploma van het hoger onderwijs of gelijkwaardige ervaring.  

• Je kan vlot overweg met de computer (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …).  
 
Aanbod 

• Een contract van 7 maanden, minimum 50% VTE, werkplaats te Zwijnaarde, met mogelijkheid 
tot flexibele werkdagen- en uren.   

• Start: juni 2019  

• Een uitdagende job in een dynamische organisatie met een hart.  
 
Praktisch 

Je sollicitatie (motivatiebrief en CV) stuur je ten laatste op 20/05/2019 naar Hannes De Durpel, 
coördinator Doof Vlaanderen Vorming vzw, hannes.de.durpel@doof.vlaanderen.   
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 mei en 24 mei.  
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