
VACATURE
Technisch beheerder Moodle

PCVO Moderne Talen zoekt collega’s met ambitie, engagement, enthousiasme en goesting!

Een job in het onderwijs is hard werken, iedere dag weer. Tegelijkertijd is het een job met veel
uitdaging en plezier! Ben jij de gedreven collega die het verschil kan maken, dan hoor jij thuis in ons
enthousiaste team.

Vacature

▪ technisch beheerder van de elektronische leeromgeving Moodle
▪ volume: tussen halftijds en voltijds, urenpakket en werkrooster zijn bespreekbaar
▪ Minder dan halftijds is ook mogelijk voor een specifiek technisch profiel
▪ startdatum: zo snel mogelijk
▪ vakantie: je hebt recht op de wettelijke schoolvakanties
▪ bezoldiging: afhankelijk van je bekwaamheidsbewijs word je bezoldigd op basis van de

overeenkomstige salarisschaal binnen het onderwijs
▪ extra voordelen: vergoeding woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer)

Diplomavereisten

Je behaalde minimum:
▪ een masterdiploma
▪ een bachelordiploma
▪ een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (pluspunt)
▪ een buitenlands diploma→ NARIC



Profiel

▪ Je hebt een achtergrond in ICT. Bij voorkeur heb je kennis van HTML, CSS, API, scorm, …
en je kan dit zowel in IT-taal als “mensentaal” uitleggen aan leken.

▪ Je hebt bij voorkeur ervaring met het technische beheer van een LMS
(leermanagementsysteem) en/of ervaring met het ontwerpen en implementeren van
leermanagementsystemen.

▪ Ervaring met plugins en ontwikkelingssoftware zoals, BigBlueButton, H5P, Articulate e.d. is
mooi meegenomen.

▪ Op de hoogte zijn van de recente evoluties op het vlak van leren en e-learning vormen een
groot pluspunt.

▪ Je bent leergierig, gaat resultaatgericht en gestructureerd te werk. Je speelt kort op de bal
en organiseert je werk zelfstandig.

▪ Je durft experimenteren en denkt spontaan en proactief na.

Wat verwachten wij van jou als technisch
beheerder?

▪ Je ondersteunt leerkrachten bij het gebruik van de elektronische leeromgeving Moodle.

▪ Je ondersteunt en adviseert het Moodle team.

▪ Je denkt vanuit didactische en pedagogische bril mee na over digitale oplossingen voor
onze cursussen.

▪ Je werkt mee aan de ontwikkeling én implementatie van een gedragen visie rond ICT.

▪ Je houdt bij de inrichting van de digitale leeromgeving rekening met noden en wensen van
de eindgebruikers.

▪ Je test samen met je collega’s nieuwe releases in een testomgeving voordat deze worden
geïmplementeerd in het LMS.

▪ Je onderzoekt en analyseert gemelde gebruikersproblemen en lost deze op.

▪ Je volgt meldingen in het beheer van ons leerplatform Moodle op. Je zoekt mee naar
oplossingen voor “bugs”.



Wie zijn wij?

▪ groot centrum voor volwassenenonderwijs
▪ cursusaanbod Nederlands als tweede taal in vier richtgraden
▪ cursusaanbod 17 verschillende talen
▪ hoofdvestiging in Hasselt
▪ ook lesplaatsen in Maasmechelen en Voeren
▪ lessen in de voormiddag, namiddag en avond
▪ www.modernetalen.be

Plaats tewerkstelling

PCVO MODERNE TALEN HASSELT
Gouverneur Verwilghensingel 1B
3500 HASSELT

Hoe solliciteren?

Solliciteer via mail met cv naar veronique.braspenning@modernetalen.be

voor 12 december 2022.

mailto:veronique.braspenning@modernetalen.be

