
 

 

PIVO zoekt stagiair pedagogische 

ondersteuning 

 

Wat houdt de stage in? 
In het kader van de vernieuwingen rond digitaal lesgeven die we het afgelopen jaar hebben 
doorgevoerd, zoeken we iemand die ons kan bijstaan met:  

 Je werkt online leerpaden uit. 

 Je ontwikkelt online leeractiviteiten/leermiddelen uit. 

 Je toetst of de online leeractiviteiten aansluiten bij de doelgroep. 

 Je test nieuwe online tools uit. 

 Je werkt mee aan de onderwijsinnovaties van het PIVO. 

 Je ondersteunt de implementatie van de online leeromgeving. 

 Je zal flexibel worden ingezet in losse opdrachten die te maken hebben met de 
integratie van het opleidingsbeheerssysteem en ELO. 

 

Waar ga je werken? 
Je werkt in het PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse. Het PIVO is het Provinciaal Instituut voor 
Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant. Het PIVO omvat algemene 
diensten, opleidingscentra voor politie, brandweer en dringende geneeskundige 
hulpverlening en de bestuursschool. 

 

Wat verwachten we van jou? 
 Je bent klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig. 

 Je kan je eigen boodschap vlot en begrijpelijk verwoorden en je hanteert schriftelijk 
een correcte en begrijpelijke taal. 

 Je kan flexibel je aanpak of gedrag aanpassen als de concrete situatie dat vereist.  

 Je levert met oog voor detail correct werk af en kan je eigen werk effectief plannen. 

 Je werkt vlot met technische systemen en informaticaprogramma’s. 

 Je kan werken op basis van pedagogische principes. 

 

In ruil bieden wij: 
 Een stage op maat van jouw school. 

 Een werkplek met een degelijke ondersteuning maar ook met de nodige uitdaging. 

 De mogelijkheid om nieuwe softwarepakketten te leren kennen. 

 Een stage in nauw contact met de pedagogisch adviseur en coördinator Slimme 
School. 

 

Hoe solliciteer je? 
Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?  Laat dan snel je gegevens na via 
catherine.vanderstraeten@vlaamsbrabant.be en marijke.renkin@vlaamsbrabant.be  en wij 
contacteren je voor een verder gesprek. 
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