
Mens worden aan de landbouw, de landbouw vermenselijken. 

 

VACATURE LEERTRAJECTBEGELEIDER 

M/V/X 
Datum vacature: 09 aug 2021 

 

 

 

Landwijzer VZW 

 

Landwijzer is het vormingscentrum voor de professionele biologische en biodynamische landbouw in 

Vlaanderen en bestaat bijna 25 jaar. Een 2,5 jaar durend leertraject voor startende bioboeren en -

boerinnen vormt de kernactiviteit van ons vormingsaanbod. Hiernaast geven we vorm aan diverse 

cursussen, en dragen we actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en kennisnetwerken in 

de Vlaamse biosector. Ons doelpubliek zijn volwassenen die professioneel aan de slag willen gaan in & 

rond de landbouw. 

 

We organiseren het landbouwleertraject op 2 plaatsen in Vlaanderen: in Gent & Leuven. Voor de 

ondersteuning & begeleiding van de 3 groepen in Leuven (1e-2e-3e jaar) zoeken we een nieuwe 

collega.   

 

Vanuit een holistische visie streven we naar groei en ontwikkeling van agro-ecologische landbouw met 

aandacht voor mens en natuur. We verbinden daarbij kwalitatieve beroepsvorming met persoonlijke 

ontwikkeling. 

Als organisatie werken we zelfsturend, waarbij elke medewerker verantwoordelijk en ondernemend 

zijn/haar taken opneemt in samenwerking met 6 collega’s en in overleg met een actief bestuur. 

 

Leertrajectbegeleider/-ster Leuven 

Als opvolger van de huidige leertrajectbegeleidster zoeken we een nieuwe collega die deze rol 

overneemt. Hij/zij: 

- treedt ten laatste vanaf 1 januari 2022 in dienst in een minimum 3/5 tewerkstelling 

- heeft als standplaats het kantoor in Gent aan station Dampoort  

- woont 1 tot 2 dagen per week de lesdagen bij op onze nieuwe leslocatie in de Abdij van Park in 

Leuven, op fietsafstand van het station. 

- begeleidt zowel de groepen als de individuele cursisten doorheen hun leerproces in het leertraject. 

- geeft stage-adviezen, begeleidt de groepsdynamiek, begeleidt intervisiemomenten, geeft bepaalde 

lessen, overlegt met collega’s, lesgevers & praktijkopleiders 

- werkt nauw samen met de collega, die de Gentse groepen begeleidt, en de 2 ondersteunende 

medewerkers van het leertraject 

- neemt ook meer algemene taken op die door middel van een periodiek rollenoverleg in het team 

verdeeld worden. 

 

 

 



Mens worden aan de landbouw, de landbouw vermenselijken. 

 

We zoeken: 

iemand die zich grotendeels herkent in onderstaande kwaliteiten en deze ook verder wil ontwikkelen 

in de rol van begeleider: 

- eigen ervaring in de biologische landbouw 

- kennis van de biologische landbouwsector in Vlaanderen 

- een holistische kijk op landbouw & kennis van / openheid voor de biodynamische visie 

- organisatietalent, sterke verantwoordelijkheidszin en goede communicatievaardigheden 

- ervaring in het coachend begeleiden van leerprocessen bij volwassenen, in groep én individueel 

- mensenkennis en levenservaring 

- interesse of ervaring in het samenwerken in een zelfsturend team. 

Je bent: 

- ideëel gedreven, realistisch en daadkrachtig 

- in staat om goed georganiseerd op verschillende locaties te werken 

- bereid om je langdurig te engageren. 

 

We bieden: 

- een vaste betrekking in een 3/5 tewerkstellingsbreuk vanaf januari 2022  

   met  mogelijkheid tot uitbreiding naar een 4/5 tewerkstelling afhankelijk van je competenties 

   met voorkeur voor een inloopperiode in een 1/5 of 2/5 tewerkstelling vanaf november 2021  

  (beiden in overleg te bespreken) 

- met variërende werkintensiteit en schoolvakanties als recup-periodes 

- binnen paritair comité 329.01 met start in loonschaal E4 (voltijds brutoloon 2393 €) en overgang 

naar E3 (voltijds brutoloon 2821 €) na inwerkperiode  

- een kwalitatieve werkomgeving met persoonlijke groeikansen 

- een gevarieerde taakinvulling met boeiende contacten 

- in een gedreven en geëngageerd team. 

Sollicitatieprocedure: 

We hechten veel belang aan de juiste match. Dat doen we bij de aanmelding van nieuwe cursisten, het 

zoeken naar nieuwe bestuursleden en het aanwerven van een nieuwe collega.  

Geïnteresseerde kandidaten nodigen we uit op een infomoment waarop we de werking van 

Landwijzer toelichten en de rol van leertrajectbegeleider voorstellen. Er zal ook ruimte zijn voor 

vragen. Je hoeft je niet voor te bereiden. Na deelname aan dit infomoment kan je solliciteren door 

middel van motivatiebrief en C.V. 

De infomomenten gaan door in onze lokalen in Gent op maandag 30 augustus 2021 en dinsdag 21 

september 2021, telkens van 19 tot 21 u. Het adres is De Landpoort, Kasteellaan 435 9000 Gent, op 

wandelafstand van station Gent-Dampoort. 

 

Aanmelden voor een infomoment doe je door, ten laatste op 27/08 (voor infomoment 30/08) en op 

17/09 (voor infomoment 21/09), een e-mail te sturen naar siebe.keirse@landwijzer.be met als 

onderwerp ‘Kandidaat leertrajectbegeleider Leuven’.  

 

mailto:siebe.keirse@landwijzer.be

