
De MET Leuven zoekt:  
ondersteuner v/d leercoaches 

De MET is een leerhub voor middelbare scholieren.  
Ontdek ons op www.demet.eu.  
 
Door enkele verschuivingen in De MET Leuven zijn we op zoek naar een 
ondersteuner v/d leercoaches. 

MUST HAVES: growth mindset - hands-on mentaliteit - teamspirit  
 
Takenpakket 

Je vervoegt het bestaande team en je begeleidt samen met hen een groep van 90 leerlingen in 
de eerste graad middelbaar onderwijs (A- en B-stroom). 

● Je ondersteunt de werking van De MET op verschillende manieren afhankelijk van de 
noden die er op dat moment zijn. Dat kan bijvoorbeeld door individuele leerlingen te 
ondersteuning die extra begeleiding nodig hebben, door aan de slag te gaan met een 
klein groepje leerlingen dat extra ondersteuning kan gebruiken of door af en toe een 
coachgroep over te nemen. Je beslist in samenspraak met het team waar de nood het 
hoogst is. 

● Je bent verantwoordelijk voor de wekelijkse redactie van De MET Gazet en begeleidt de 
leerlingen die de gazet maken. 

● Je zet je eigen specifieke expertises in in de werking van De MET en neemt initiatief om 
deze aan te bieden. 

De pijlers van De MET 

● Met goesting: Je hebt passie voor jongeren en je hebt zin om hen te begeleiden en 
ondersteunen in hun leerproces. Je durft los te laten en gelooft in de leercapaciteit van 
elke jongere. Je houdt van pionieren en deinst er niet voor terug om samen met 
anderen op zoek te gaan naar wat écht werkt om jongeren te helpen leren en 
ontwikkelen. Je bent een teamplayer die zelfsturend aan de slag kan én die samen met 
een dynamisch team de visie van De MET mee wil uitbouwen.  
 

● Met een doel: Je kent de 16 sleutelcompetenties en bijhorende eindtermen en 
leerdoelen die leerlingen moeten behalen. Je weet dat die doelen op verschillende 
manieren kunnen behaald worden en bent bereid om je hierin te verdiepen en er mee 
aan de slag te gaan. In De MET werken we met tredevakken maar ook met challenges. 
Net in dit proces is het belangrijk dat je leerlingen helpt te zoeken naar het verbreden 
en verruimen van hun competenties. 
 

● Met elkaar: Je werkt in een jong team van coaches, experts en ondersteuners. Je houdt 
ervan om hand-on oplossingen te zoeken voor uitdagingen die op je pad komen. Je 
bent positief ingesteld. Samen met de rest van het team bouw je De MET mee uit tot 
een succesvolle organisatie. In De MET ben je zoveel meer dan een leraar. Je bent 
coach, expert, pionier, projectmedewerker en bovenal teamspeler.  

http://www.demetleuven.eu/


 
 

Profiel  
 

● Je staat volledig achter de pedagogische visie en de praktische uitvoering hiervan 
● Je wil je helemaal onderdompelen in de werking van De MET  
● Je bent een initiatiefnemer en een pionier, gepassioneerd door leren  

Je hebt ervaring met differentiëren en diversiteit binnen groepen  
● Je coacht naar enthousiasme en ‘zin in leren’  
● Je hebt een growth mindset en gebruikt groeigerichte taal die leerlingen motiveert  
● Je reikt geen oplossingen aan, maar begeleidt leerlingen om zelf tot oplossingen te 

komen  
● Je begeleidt leerlingen om competenties te ontwikkelen  
● Je bent een leergierige teamspeler  
● Je wil jezelf blijven ontwikkelen en je reflecteert regelmatig over je eigen functioneren  
● Je begeleidt en inspireert jongeren in hun werk 
● Je focust op het leerproces van leerlingen en kijkt procesgericht  
● Je begeleidt leerlingen zodat ze meer zelfkennis en zelfbewustzijn ontwikkelen  
● Je begeleidt leerlingen naar zelfsturing: je geeft leerlingen verantwoordelijkheid en 

autonomie over hun eigen leerproces  
 
Ervaring 

 
● Je hebt bij voorkeur ervaring in het vernieuwende of methode onderwijs (lager of 

secundair).  
● Je hebt bij voorkeur ervaring of minstens affiniteit met de leeftijd 11-14 jaar. 
● Je hebt leerinhoudelijke expertise in één of meerdere domeinen. 

 
Aanbod 
  
Je werkt 4/5e in een schoolopdracht in De MET Leuven, Zavelstraat 78, 3010 Kessel-lo. 
Je kan zo snel mogelijk van start gaan. Jouw opdracht loopt tot 30/06/2021. 
Je wordt vergoed volgens de barema’s voor leraar-regent van de Vlaamse overheid (301).  
 
→ Deze opdracht kan gecombineerd worden met de vacature ‘Sportcoach’ (1/5e schoolopdracht) tot 
een fulltime schoolopdracht. 
 
Je komt terecht in een dynamisch team dat jou mee op weg helpt en waar begeleiding en 
coaching centraal staan.  Wij zijn een groeiende school die elk jaar op zoek is naar nieuwe 
medewerkers. Het is dus mogelijk om ook volgend schooljaar als medewerker aan de slag te 
blijven. 
 
Timing en procedure 
 
We ontvangen graag zo spoedig mogelijk jouw sollicitatiebrief en cv op 
info@demetleuven.eu. Je hoort dan snel van ons of we jou willen uitnodigen 
voor een online gesprek met de sollicitatiecommissie.  
 


