VACATURE

LERAAR BEELDATELIER DERDE GRAAD VOLWASSENEN (ORIËNTATIELAB)
Academie Schoten zoekt een leerkracht beeldatelier derde graad volwassenen vanaf 1 september 2022.

FUNCTIE
•

•
•
•
•
•

Artistiek begeleiden van lessen beeldatelier derde graad volwassenen (oriëntatielab) aan jongeren (vanaf 17 jaar) en
volwassenen.
Wanneer: zaterdagvoormiddag.
Je bent artistiek geschoold en weet je passie over te brengen aan jongeren en volwassenen.
Bijwonen van vergaderingen en overlegmomenten.
Actief deelnemen aan opendeurdagen, toonmomenten en evenementen.
Organiseren evaluatie- en jurymomenten.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat geschikt is voor leerkracht beeldatelier derde graad in het
deeltijds kunstonderwijs en dat erkend is door het ministerie van onderwijs.
Je bent in het bezit van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
Je bent artistiek geschoold of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt kennis van 3D werken, grafiek, schilder- en tekenkunst.
Je bent actief als beeldend kunstenaar.
Je kent het hedendaagse kunstgebeuren en je verwerkt deze kennis in jouw lessen.
Ervaring met domein overschrijdend werken is een pluspunt.
Je bent zeer communicatief en flexibel en je neemt initiatief.
Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
Je wil mee ons Artistiek Pedagogisch Project uitdragen.
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

WAT BIEDEN WIJ

•
•
•

Een aangename job in een prettige artistieke werksfeer in een professioneel team.
Je wordt aangesteld in een gesubsidieerde onderwijsfunctie volgens de geldende barema’s binnen het deeltijds
kunstonderwijs.
Je bruto startloon is afhankelijk van jouw diploma en relevante werkervaring die al dan niet door het ministerie van
onderwijs goedgekeurd wordt.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
•

Kunstacademie Schoten beeldende en audiovisuele kunsten – Vordensteinstraat 47 – 2900 Schoten.

INTERESSE?

Naast jouw meest recente CV met (link naar) jouw portfolio, motivatiebrief en behaalde diploma’s ontvangen wij van jou
ook graag een uitgewerkte opdracht:
• Werk drie lesopdrachten uit rond Present; het thema van de Dag van de Academies op zaterdag 11 februari 2023. Je
werkt één 2DIM opdracht uit in kleur, één 3DIM opdracht in een techniek naar keuze en één opdracht binnen jouw
studiedomein. Verwerk in jouw lesopdrachten duidelijk jouw visie, doel, aanpak op maximum 3 x A4.

SELECTIEPROCEDURE

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Lisbeth Wolfs, directeur van Academie Schoten via
lisbeth.wolfs@schoten.be
• Solliciteren kan tot en met woensdag 29 juni 2022.
• Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 30 juni 2022 tussen 15u00 en 17u00.

