
Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) 

 
Vacature gedetacheerde leerkracht (M/V) schooljaar 2017-2018 

 
FMV vzw zoekt dringend een gedetacheerde leerkracht voor haar onderwijsprojecten. Deze 
projecten zijn gericht op het verhogen van de onderwijskansen van de leerlingen met 
migratieachtergrond én het ondersteunen van hun ouders. 

Deze detachering biedt een uitdaging voor de leerkracht die een vernieuwende en boeiende 
ervaring met het onderwijs wil opdoen en dit buiten de schoolmuren.  

Even uit het onderwijs stappen en toch er in blijven. Een nieuwe wereld ontdekken. Deze 
detachering zal je toelaten jouw horizon te verbreden, boeiende mensen te ontmoeten en 
kennis te maken met motiverende projecten. Samen met het multicultureel team van FMV 
zul je ideeën kunnen uitwisselen met jouw collega’s die begaan zijn met gelijke 
onderwijskansen van leerlingen, ongeacht hun etnisch-culturele en socio-economische 
achtergrond. Kan het nog interessanter? 

Wij bieden je een uitdagende en boeiende job, afwisselend werk op professioneel niveau in 
een dynamische, aangename  werksfeer.   

Het Dagelijks Bestuur werkt aan een nieuwe, concrete job invulling. We vinden het belangrijk 
dat we hierover met de gedetacheerde leerkracht en de andere onderwijsmedewerkers 
overleggen..    

Kortom: een unieke ervaring wacht op jou.      

 
Met ingang van: Zo spoedig als mogelijk  
  
Duur: De detachering start zo spoedig als mogelijk en loopt tot 31 

augustus 2018. Er is kans op verlenging. 
 

Ambt: Pedagogisch medewerker (m/v). 
 

Plaats van tewerkstelling: Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) 
Oudstrijdersstraat 9 
2140 Borgerhout 
03 – 204.10.10  
E-mail: secretariaat@fmv-vzw.be 
 

Kandidaturen: Schrijf een persoonlijke sollicitatiebrief met C.V., waaruit blijkt: 
je engagement, je achtergrond, je creativiteit, je 
organisatietalent, je eventuele ervaring met werken met 
leerlingen uit de migratie. Mail beide documenten zo vlug 
mogelijk naar het FMV.  
Een selectiecommissie nodigt de kandidaten uit voor een 
persoonlijk gesprek.  
   
 

Tewerkstellingsgraad: ‘Verlof wegens bijzondere opdracht’. Enkel personeelsleden 
die tewerk gesteld zijn in het onderwijs kunnen kandideren. 
Onze voorkeur gaat naar een personeelslid dat te werk gesteld 



is in het basisonderwijs. Maar dat is geen must’. 
 

Wat verwachten wij van jou?  • Je hebt een passie voor onderwijs en bent geinteresseerd 
inhet wegwerken van leerachterstanden.  

• Je bent vlot en open in de omgang, zowel mondeling als 
schriftelijk. 

• Je legt gemakkelijk contacten, zowel met leerlingen, ouders 
als scholen. Je bent een teamspeler (m:v). 

• Je structureert je werk, neemt in overleg taken op en volgt 
ze op. 

• Je kunt verantwoordelijkheid nemen en werkt graag 
samen.  

• Je kunt vlot werken met de computer (tekstverwerking) en 
het internet.  

• Je toont maatschappelijk engagement. 
• Je kunt stimuleren en sensibiliseren, je bent luisterbereid.  
• Je bent bereid tot (sporadisch) avond- en weekend werk 
• Je bent bereid administratieve taken m.b.t. de opdracht op 

je te nemen. 
 

  
Standplaats en werkdagen            

Antwerpen. Oudstrijdersstraat 9, 2140   Borgerhout (gemakkelijk bereikbaar vanuit Antwerpen 
Berchem en Centraal). Elke medewerker presteert volgens de 38-uren week (verplichte middagpauze: 
30’), soepel op te nemen volgens een evenwichtig en persoonlijk, flexibel weekplan dat rekening 
houdt met de vereisten van de job. Overuren worden gecompenseerd. Er is geen extra financiële 
vergoeding voorzien. 

Statuut  

Gedetacheerd leerkracht. Je behoudt je betrekking in eigen school (vervanging voor de duur van de 
detachering). Anciënniteit wordt gelijkgesteld met 'dienstactiviteit'. Je moet het verlof aanvragen via 
jouw schoolbestuur. Als gedetacheerde blijf je werknemer van uw schoolbestuur, uw salaris wordt 
gewoon verder uitbetaald via jouw werkstation. Na afloop van de detachering keer je terug naar jouw 
school en neem je jouw onderwijsopdracht terug op. 

Als gedetacheerd leerkracht overleg je met FMV over het aantal verlofdagen en de modaliteiten. 

Vervoer  

Elke medewerker van FMV heeft recht op een gratis abonnement voor de trein 2de klasse 
(verplaatsing thuis - werk) en een eventuele fietsvergoeding. Voor extra opdrachten: vergoeding 
treinticket of aantal kilometers met de wagen (vertrek van thuis of vanuit Antwerpen).  Verplaatsingen 
met de wagen van en naar het werk worden niet vergoed. 

Voor meer informatie  

Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV)	
Mohamed	Chakkar	of	Marc	Laquière		
Oudstrijdersstraat 9	
2140 Borgerhout	
Tel.  03-204 10 10	
Fax  03-239 98 32	
secretariaat@fmv-vzw.be	



 


