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STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.  Voor onze

gloednieuwe STEM-academie is onze scholengemeenschap Spectrumcollege op zoek

naar een coördinator.

STEM neemt vandaag een alsmaar belangrijkere plaats in binnen onze samenleving.

Zowel in de natuur als in voorwerpen die door mensen gemaakt zijn,  vinden we de

STEM-principes terug. Vandaar dat STEM in de onderwijsvernieuwing één van de grote

domeinen is.  

Binnen het domein STEM vinden we een zeer grote diversiteit aan richtingen terug.

Deze richtingen variëren van sterk theoretische (wetenschap) tot erg praktische

(techniek en handvaardigheid) richtingen. Hieruit blijkt dat STEM een zeer divers

domein is.

Hoewel STEM overal rondom ons aanwezig is en je STEM erg praktisch of juist zeer

theoretisch kan benaderen, is het in de brede samenleving niet erg bekend. Het is dan

ook een uitdaging om de diversiteit binnen STEM bekend te maken bij  het grote

publiek.

Als STEM-coördinator kom je terecht op de centrale dienst van het Spectrumcollege in

Beringen. Het Spectrumcollege heeft een vestiging in Beringen centrum, Lummen en

Paal.  Voor meer informatie verwijzen we naar de site www.spectrumcollege.be.

HOE SOLLICITEREN?

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?

Je bent ambassadeur van onze STEM-academie en promoot deze in de omgeving.

Je werkt STEM-projecten uit voor onze basis- en middenscholen.

Je zet projecten op binnen en buiten de schoolmuren van Beringen en Lummen.

Je stelt projectaanvragen op om subsidies te verwerven.

Je geeft opleidingen voor leerkrachten van de basis- en middenscholen.

Je zoekt partners binnen het stadsbestuur van Beringen en het gemeentebestuur

van Lummen.

WELK PROFIEL HEB JE?

Je hebt voeling met techniek en wetenschap en kan ingewikkelde processen

vertalen naar eenvoudige uitdagingen voor de doelgroep.

Je kan je inleven in de leefwereld van leerlingen uit basis- en middenscholen en ziet

hierin voldoende uitdagingen om STEM-projecten te realiseren.

Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, aangezien je moet

samenwerken met de gemeente, verschillende scholen en leerkrachten.

Je bent taalvaardig en administratief onderlegd, aangezien je ook subsidiedossiers

en projecten moet uitschrijven.

Je beschikt over een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.

Bogaarsveldstraat 13

3580 Beringen

WAAR KOM JE TERECHT?

CENTRALE DIENST VAN HET
SPECTRUMCOLLEGE

Stuur je cv en motivatiebrief ten

laatste  donderdag 1 juni 2021 naar

eva.kuijpers@spectrumcollege.be


