
 

 

ORBIT zoekt freelance begeleiders 

om jongeren met een migratieachtergrond voor te bereiden op een lerarenopleiding 

ORBIT vzw werft aan op basis van competenties en talenten. 

Kandidaten met een migratieachtergrond worden aangemoedigd om te solliciteren. 

 

Minder dan 5% van alle leerkrachten heeft een migratieachtergrond. Stad Antwerpen en ORBITvzw willen 

meer jongeren aanzetten om te kiezen voor de lerarenopleiding. Met ESF-middelen (oproep “innovatie 

door adaptatie”)  zetten we het tweejarig project ‘De diverse leraarskamer’ in de steigers (2020-2022) in de 

stad Antwerpen. Ons doel: jongeren met een migratieachtergrond aanzetten om te kiezen voor de 

lerarenopleiding en hen daar goed op voorbereiden. Wat zoeken we: coaches om jongeren te begeleiden 

tot aan hun inschrijving in de lerarenopleiding. 

Meer informatie over het project: https://www.orbitvzw.be/diverse-leraarskamer/  

 

Wat vragen we van jou? 

• Je kan goed werken met jongeren (15j-18j) 

• Je hebt ervaring in het coachen van jongeren 

• Je hebt ervaring in het onderwijs 

• Je hebt interesse in het thema van het project 

• Je bent bereid om een aantal uren te steken in het coachen van jongeren (15-18j) 

• Je bent flexibel 

• Je bent creatief 

• Je kan superdivers samenwerken. 

 

Wat is je taak? 

Van september tot en met mei 2022 brengt ORBITvzw je in contact met jongeren die interesse hebben in 

het lerarenberoep. 

• Je plant - op eigen initiatief – minimum drie momenten van samenkomst per toegewezen leerling 

• Je begeleidt elke jongere op maat 

• Je helpt de leerling om zich voor te bereiden op de lerarenopleiding, via coaching, stages, 

huiswerkbegeleiding, doorverwijzing naar vormingen enz… 

• Je luistert naar de noden en zorgen van de leerling en deelt die met de projectcoördinator indien 

nodig. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

• De projectcoördinator biedt je praktische ondersteuning  

• Je krijgt een vorming rond omgaan met diversiteit 

• Intervisie met andere coaches om expertise uit te wisselen en ervaringen te delen 

• Je krijgt een freelance vergoeding van 800 euro per begeleide leerling 

• ORBIT volgt een safe-guarding en ethisch omgangsbeleid.  

 

Geïnteresseerd of graag mee info? joel@orbitvzw.be, 0476 60 91 98 

Stuur je CV en motivatiebrief tot en met 7/04/2021 naar Joël François Ndombe: joel@orbitvzw.be  

 

ORBIT vzw is erkend als sociaal-culturele organisatie door de Vlaamse Overheid 

Dit project wordt gesubsidieerd door ESF Vlaanderen 
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