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BEKENDMAKING
Vacature
Coördinator vestigingsplaats Essen – 80% of 100%
Het Inrichtend Bestuur van VCLB Voor- en Noorderkempen VZW is op zoek naar een nieuwe
coördinator voor vestigingsplaats Essen. Het gaat om een functie in een selectieambt.
De vacature staat open voor elke houder van een diploma van Bachelor of Master, dat in
aanmerking komt voor tewerkstelling in een CLB1
Ervaring in een leidinggevende functie en / of het CLB is een meerwaarde.
De coördinator is betrokken bij de vijf beleidsdomeinen van het CLB: inhoudelijk beleid,
logistiek beleid, financieel beleid, personeels- en welzijnsbeleid, vertegenwoordiging en
belangenbehartiging. Hij /zij maakt deel uit van het directieteam dat werkt aan een
gezamenlijk beleid dat ten goede komt aan het centrum, de vestigingsplaats en zijn
medewerkers.
Hij/zij staat in voor de dagelijkse leiding van de vestigingsplaats naast een specifieke
opdracht als procesbegeleider bij de implementatie van de vernieuwde CLB-werking.
Wat betreft de dagelijkse leiding van de vestigingsplaats:
- De coördinator is ‘het gezicht’ van de vestigingsplaats naar het centrum en externen toe.
- Hij/zij is vlot bereikbaar voor de medewerkers van de vestigingsplaats; is contactvaardig en
discreet.
- Hij/zij houdt toezicht op de taken en werking van het personeel; zorgt voor de jaarorganisatie van de vestigingsplaats; is eerstelijn bij opvang van discussies, klachten en problemen
met medewerkers, scholen, teams.
Wat betreft de opdracht als procesbegeleider:
De coördinator werkt volgens de principes van het dienend leiding geven en heeft volgende
taken in het kader van de vernieuwde CLB-werking:
- Ondersteuning bieden zodat er een dynamisch samenwerkingverband ontstaat,
waarin elke medewerker zich veilig voelt
- Individuele trajecten lopen ter ondersteuning van de medewerkers, die werken aan
hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
- Medewerkers en team laten groeien in autonomie; ruimte geven en
verantwoordelijkheid door te sturen op output (resultaten)

1 zie hiervoor: Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de
bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

Gewenste attitudes:
Toekomstgericht mee kunnen denken:
- maatschappelijke evoluties volgen, informatie verzamelen, in overleg gaan met
deskundigen, collega's en medewerkers
- aanvoelen wat morgen belangrijk wordt
- het CLB in een ruimere maatschappelijke context plaatsen
- een duidelijke strategie en concrete actieplannen mee kunnen opmaken.
Probleemoplossend kunnen denken:
- problemen niet uit de weg gaan, maar een probleem identificeren en analyseren,
voor- en nadelen van verschillende oplossingen afwegen
- deskundigheden in het team maximaal aanwenden; problemen binnen het team niet
zelf oplossen maar bespreekbaar en oplosbaar maken
Resultaatgericht kunnen werken:
- criteria kunnen bepalen waaraan voor bepaalde thema’s voldaan moet worden
- ruimte geven door te sturen op output
- duidelijkheid geven over verwachtingen waar nodig
- instructie geven waar zinvol
Flexibiliteit:
- wijzigende omstandigheden voorzien zodat gedrag en aanpak snel kan aangepast
worden
- eigen werkwijze in vraag durven stellen en bijsturen waar nodig
- vlot verschillende activiteiten tegelijkertijd kunnen uitvoeren en vlot kunnen
overschakelen
- openstaan voor nieuwe visies of concepten
- openstaan voor coaching en vorming
Het mandaat voor deze functie loopt – mits gunstige evaluatie na het eerste en het tweede
schooljaar – voor onbepaalde tijd door.
Geïnteresseerden worden verzocht om hun kandidatuur in te dienen, per mail, gericht aan
de voorzitter van de Raad van Bestuur, louisbogaerts@hotmail.com met de directeur in cc,
directie@vclbvnk.be en dit voor 18 mei 2018.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan onder leiding van Louis Bogaerts, voorzitter RvB.
Het plannen van een datum voor het sollicitatiegesprek zal gebeuren in overleg met de
kandidaten.
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