VACATURE
Projectleider Onderwijskiezer (m/v/x) bij Vrij CLB Netwerk
Vrij CLB Netwerk is op zoek naar een projectleider voor het netoverstijgend project Onderwijskiezer.
Naast het leiden van het Onderwijskiezerteam, neem je ook de verantwoordelijkheid op voor het
domein informatieverstrekking binnen Vrij CLB Netwerk.

Vrij CLB Netwerk verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding
Vrij CLB Netwerk houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij belangengroepen. We staan in voor
de continue ontplooiing van de CLB’ers in de vrije centra en hun vakgebied door te informeren,
wetenschappelijke inzichten op te volgen en nascholing te organiseren. Voor de centra is het netwerk
een forum voor kennisuitwisseling, -afstemming en meningsvorming.

Opdracht
Als verantwoordelijke informatieverstrekking ben je:




de projectleider voor Vrij CLB Netwerk van het netoverschrijdend project Onderwijskiezer;
de inhoudelijk eindverantwoordelijke voor de informatieve publicaties van VCLB-Service;
het aanspreekpunt voor de centra voor vragen over het onderwijslandschap en –wetgeving.

Als verantwoordelijke informatieverstrekking:









ben je de ambassadeur van Onderwijskiezer op diverse fora en aangelegenheden, waaronder de
sidin-beurzen.
werk je samen met het team van Onderwijskiezer aan een verdere uitbouw & aan het succes
van de website Onderwijskiezer
beantwoord je dagelijks de informatieve vragen die gesteld worden zowel telefonisch als via
Onderwijskiezer. Deze vragen komen zowel van leerlingen, ouders, onderwijzend personeel,
CLB-collega’s.
werk je nauw samen met de verantwoordelijke onderwijsloopbaanbegeleiding
verzorg je op vraag navorming ivm het onderwijslandschap en Onderwijskiezer aan de centra of
externe organisaties.
maak je de inhouden van de informatiebrochures van VCLB-Service en de informatieve pagina’s
in de ‘op stap reeks’.
ben je verantwoordelijk voor de publicaties van VCLB-Service en coördineer je de taken bij
nieuwe publicaties of het updaten van bestaande (contacten drukkerijen, prijsafspraken, medeonderhoud website …).
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Profiel
Diploma
Bachelordiploma of masterdiploma
Kennis





Je hebt een goede kennis van het begeleidingsdomein ‘Onderwijsloopbaanbegeleiding’.
Je hebt Onderwijskiezer in de vingers en bent vertrouwd met het databeheer.
Je hebt een meer dan gemiddelde kennis van het onderwijslandschap in Vlaanderen, inclusief de
leerlinggebonden onderwijswetgeving. Je bent bereid dit dagelijks op te volgen en de
wijzigingen te vertalen in de toepassingen op Onderwijskiezer.
Algemene kennis van de gangbare softwarepakketten

Attitudes
 Je bent doordrongen van het besef dat de gegevens op Onderwijskiezer correct moeten zijn,
maar ook dat het nog altijd beter kan en moet.
 Je blijft kritisch de kwaliteit van de aangeboden informatie bewaken volgens de principes van
objectiviteit en onafhankelijkheid.
 Je bent constant alert voor mogelijkheden om het gebruik van Onderwijskiezer te verbeteren en
de informatie uit te breiden.
 Je werkt nauwkeurig, maar bent ook flexibel en stressbestendig
 Je hebt zin voor initiatief, bent nieuwsgierig en enthousiast
 Je werkt zelfstandig
 Je werkt graag samen met een team & met de collega’s

Vaardigheden
 Je kunt een team aansturen en je werkt vlot samen met externe diensten (bv. VDAB, Dep.
Onderwijs, Hogescholen en universiteiten, Onderwijskoepels, beroepssectoren, ..).
 Je bent vlot met de pen om opgedane relevante kennis delen met collega’s en externen via
publicatie in de VCLB-nieuwsbrief, externe nieuwskanalen en op Onderwijskiezer.
 Je beschikt over algemene communicatieve vaardigheden, inclusief kunnen spreken voor (grote)
groepen
 Je beschikt eveneens over sterke organisatie- en planningsvaardigheden

Aanbod
Wij bieden je:
 Een voltijdse indiensttreding vanaf 1 september 2018
 Een uitdagende en afwisselende job in een dynamisch team
 Mogelijkheid tot ontplooiing door zelfstudie en mogelijkheid tot het bijwonen van conferenties
en events
 Een tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets, …)
 Mogelijkheid tot 1 à 2 dagen thuiswerk per week
Volgende statuten zijn mogelijk binnen de opdracht:
 Aanstelling als gesubsidieerd personeelslid
 TAO (tijdelijk andere opdracht) vanuit een CLB of een andere Onderwijsinstelling naar de
Permanente Ondersteuningscel van het Vrij CLB Netwerk, met behoud van statuut en benoeming.

2

Adres & Bereikbaarheid
Vrij CLB Netwerk
Anatole Francestraat 119
1030 Schaarbeek
Het Vrij CLB Netwerk ligt op wandelafstand van het treinstation van Schaarbeek.
Waar en hoe solliciteren?
Stuur je kandidatuur met curriculum vitae uiterlijk door tegen 14 mei naar rebecca.cogneau@vclbkoepel.be

Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en de werkomstandigheden kan je verkrijgen bij
andre.verdegem@vclb-koepel.be of via 02/2400750
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