
 

Leerkracht ‘Opleiding Webdesigner’… 

 

Voor ons centrum HIK Volwassenenonderwijs zijn wij op de vestigingsplaats 

Geel, op zoek naar een leerkracht voor het geven van een of meerdere modules 

uit de opleiding ‘Webdesigner’. 

 

Profiel/Vereiste studies 

 Je bent in het bezit van een master of bachelor diploma  

 Het bezitten van een pedagogisch diploma is een pluspunt 

 Je hebt ervaring als webdesigner/web-ontwikkelaar 

 Je bent vlot in het Nederlands 

 Je bent een teamspeler, samenwerken en kennis delen is voor u geen 

probleem 

 Je hebt oog voor detail 

 Je kan goed in team en zelfstandig werken 

 Je hebt ervaring in het ontwikkelen van statische en dynamische websites 

 Je bezit bovendien volgende kennis 

o HTML5 

o CSS3 

o JavaScript 

o Jquery 

o CSS Frameworks 

o AJAX 

o JSON 

o … 

 Een pluspunt is kennis voor de modules Grafische vormgeving en 

Websiteproducties programma’s zoals Photoshop, Illustrator, Xampp,… 

 Je kan vlot werken met een elektronisch leerplatform en bent bereid om 

de cursisten ook via afstandsonderwijs te begeleiden en ondersteunen. 

 Ook de bijkomende administratieve taken voer je vlot uit. 

 Je voert vlot de taken uit zoals beschreven in de functiebeschrijving (zie 

link op onze website: 

https://hik.be/Uploads/Files/Webpages/30/functiebeschrijvingleraarHIK19

20.pdf)  

 

 



Aanbod 

We zoeken een leerkracht voor onze dagopleiding ‘Webdesigner’ voor het geven 

van één of meerdere modules uit deze opleiding.  

Het opleidingsprofiel: 

http://jaarverslag.ahovoks.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair-

volwassenenonderwijs/grafische-communicatie-en-

media/files/BVR_BO%20GR%20502_01-09-2006.pdf 

Het leerplan: http://www.stuurgroepvo.be/sites/default/files/webdesigner.pdf 

Deze opleiding bestaat uit de modules: 

- Websiteproductie 1 

- Webanimatie 1 

- Interfacedesign 

- Grafische vormgeving 

- Websiteproductie 2 

- Webanimatie 2 

- Project Webdesign 

- Digitale beeldverwerking 

De lessen gaan door tijdens de dag op maandag en vrijdag op campus HIK-Geel. 

Betaling volgens de salarisschalen van het departement 

onderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal  

 

Werkervaring 

 Je kan voldoende praktijkervaring in de gevraagde domeinen aantonen. 

Talenkennis 

 Nederlands (zeer goed) 

Plaats tewerkstelling:  

 Geel (of andere vestiging van HIK kan tot de mogelijkheden behoren) 

Waar en hoe solliciteren? 

 Contactpersoon voor bijkomende informatie: marc.vanbeylen@hik.be 

 Solliciteren kan via e-mail:  marc.vanbeylen@hik.be 
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