VACATURE
Projectmedewerkers Prodia (m/v)
De Vrije CLB-Koepel vzw heeft een vacature voor 2 halftijdse projectmedewerkers (m/v) in het kader van
het netoverstijgend project ‘protocollering van diagnostiek in de CLB’ (Prodia).
Prodia heeft een dubbele opdracht: het updaten van de reeds ontwikkelde diagnostische protocollen om
het diagnostisch handelen binnen de hele CLB- en onderwijssector te ondersteunen en beter te
stroomlijnen, en het ondersteunen van de implementatie van deze protocollen binnen de CLB’s.
Om een multidisciplinaire werking van de Prodia-werkgroep te verzekeren, zijn we expliciet op zoek naar
enthousiaste kandidaten uit de maatschappelijke of (para)medische discipline.

Statuut
Detachering (verlof wegens bijzondere opdracht) vanuit een Vrij CLB naar de
Ondersteuningscel van de Vrije-CLB-Koepel vzw, met behoud van statuut en benoeming.

Permanente

Opdracht
-

-

Samen met de projectgroep werken aan de verdere updating van de diagnostische protocollen.
Ontwikkelen van een toolbox met netoverstijgende implementatiematerialen- en methodieken die
ondersteunend zijn voor de implementatie van de protocollen in de centra voor leerlingenbegeleiding:
 implementatiestrategieën, implementatiematerialen en concrete ervaringen en feedback (inclusief
noden) inzake implementatie Prodia in CLB uit de verschillende netten verzamelen en ordenen;
 ontbrekende implementatiematerialen aanmaken/ontwikkelen;
 dit alles in nauwe samenwerking met de reguliere ondersteuningsdiensten voor CLB in de
verschillende netten.
Ondersteunen en versterken van de reguliere ondersteuningsdiensten in het implementeren van de
protocollen in de centra.
Uitwerken en zelf verzorgen van concrete centrumgerichte implementatietrajecten op vraag van centra
en aansluitend bij de aanwezige expertise in het centrum.

1

Profiel
Onderstaand profiel is een ‘ideaal’ profiel. Indien je inzake kennis of vaardigheden op bepaalde punten minder
sterk scoort, verwachten we dat je bereid bent om je op korte termijn in te werken.
Kennis
 Je bent vertrouwd met de kaders en uitgangspunten van Prodia (zorgcontinuüm, handelingsgericht
werken, handelingsgerichte diagnostiek, faire diagnostiek, ICF).
 Je bent vertrouwd met minstens één inhoudelijk thema van de Prodia-protocollen, bij voorkeur taalen spraakontwikkeling of motorische ontwikkeling.
 Je bent vanuit eigen ervaring vertrouwd met leerlingenbegeleiding en de werking van een CLB in het
algemeen en met de Prodia-protocollen in het bijzonder.
 Je bent vertrouwd met onderwijs(leer)processen en de schoolondersteunende rol van CLB en PBD.
 Je beschikt over kennis inzake kwaliteitszorg en kwaliteitsdenken in CLB en inzake implementatie- en
veranderingsprocessen.
Vaardigheden
 Je kan zelfstandig werken maar bent tegelijk een teamspeler.
 Je schrikt er niet voor terug om te spreken voor groepen. Ervaring in het coachen en begeleiden van
groepen is een sterk pluspunt.
 Je bent vlot in mondelinge en schriftelijke communicatie en slaagt erin om collega’s te
enthousiasmeren.
 Je springt vlot om met de courante softwarepakketten (internet, mail, Word en Powerpoint). Affiniteit
met grafische vormgeving en/of websiteonderhoud (Drupal) is een pluspunt.
 Je hebt de nodige organisatorische vaardigheden om je eigen werk zelfstandig te plannen en te
organiseren in functie van het beoogde doel.
Attitudes
 Je bent een enthousiaste teamspeler. Je bent kritisch ingesteld, maar je kan ook kritiek aanvaarden. Je
schrikt er niet voor terug om te werken in een omgeving waar directe communicatie centraal staat.
 Je bent positief ingesteld en staat open voor vernieuwing.
 Je bent bereid je met veel passie in het project te engageren.
 Je bent flexibel, zowel naar de concrete jobinhoud als naar gebruik van de arbeidstijd, en je schrikt er
niet voor terug om je regelmatig te verplaatsen over gans Vlaanderen.

Praktisch




Indiensttreding is voorzien op 1 september 2015.
De standplaats voor tewerkstelling is de Vrije-CLB-Koepel vzw, Anatole Francestraat 119, 1030 Brussel.
Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en werkomstandigheden kan je krijgen bij Stefaan
Jonniaux, coördinator Vormingscentrum VCLB vzw (02/240 07 55).

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae per kerende en uiterlijk op 26 mei 2015
aan stefaan.jonniaux@vclb-koepel.be.
Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 4 juni (namiddag) of 10 juni (voormiddag).
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