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VACATURES  Huishoudhulp 2018-2019: 

 
Sinds 2017 organiseert vspw de opleiding huishoudhulp (studiegebied Huishoudelijk 
onderwijs). Dit is een korte opleiding (340 lt) die zich voornamelijk richt naar 
laaggeschoolden en cursisten met zeer diverse culturele achtergrond. De opleiding wordt 
ondersteund door VDAB. 
 
We zijn op zoek naar collega’s die zin hebben om deze opleiding mee uit te bouwen.  
Collega’s “met goesting” die hun creativiteit en passie willen inzetten om via aangepaste 
didactiek vaardigheden en competenties aan te leren en te ondersteunen. 
 
Voel je je aangesproken? Lees dan zeker verder.  
 
 
Basis koken  80Lt   
 
2/25 van sept – jan, 2/25 van feb-juni=  4/25 op jaarbasis 
 
Inhoud Basis koken (80 lt) 

• Elementaire kooktechnieken 

• Bereiden van gerechten uit de dagelijkse keuken met aandacht voor:  
verantwoorde keuze van voedingsmiddelen, voedselbewaring 

• basis kooktechnieken: o.a. productkennis, materiaalkennis, technieken, versnijden, 
reiniging,… 

• keukenuitrusting: gebruik en onderhoud 
 
Deze opdracht bestaat uit:  

1. onderwijzen van de module.  
2. 2. deelnemen aan overlegmomenten: teamvergadering, deliberatie en proclamatie. 

 
 
Wassen-strijken-verstellen 40Lt   
 
1/25 van sept – jan, 1/25 van feb-juni=  2/25 op jaarbasis 

 
Inhoud wassen - strijken – verstellen (2 x 20 lt)  

• wassen van textiel (machinaal en handwas) 

• strijken van textiel 

• klein verstelwerk van kledij en textiel uitvoeren 
Deze opdracht bestaat uit:  

1. onderwijzen van de module.  
2. 2. deelnemen aan overlegmomenten: teamvergadering, deliberatie en proclamatie. 

 



 

  

 
Wij verwachten docenten die: 
 vanuit een actuele, grondige kennis hun onderwijsopdracht invullen 
 gedifferentieerd werken  met groepen/cursisten in het volwassenenonderwijs 
 de lesmethodieken/didactiek creatief en visueel aanpassen aan de doelgroep 
 praktijkgericht ondersteunen 
 betrokken en enthousiast meewerken aan de uitbouw van een opleiding 
 bereidwilligheid zijn en passie tonen om dit engagement op te nemen 
 
Kortom, mensen met “goesting” zowel voor het uitwerken van de inhouden, als voor het 
werken met deze doelgroep.  
 

 
Vereiste bekwaamheidsbewijzen: 

 
Conform besluit Vlaamse regering van 9 februari 2001 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden 
van de centra voor volwassenenonderwijs; 
Voldoen aan de bekwaamheidsbewijzen voor de opleiding ‘huishoudhulp’.  
 
 
Sollicitaties kunnen gericht worden aan Els Vanlerberghe  -coördinator 
elsvanlerberghe@vspw.be . We ontvangen graag je kandidatuur voor 3 juli. 


