Vacature

Verantwoordelijke HGD en Redelijke
Aanpassingen (m/v/x)
De Dienst Inhoudelijke Ondersteuning van Vrij CLB Netwerk organiseert begeleiding, inhoudelijke
ondersteuning en nascholing voor alle medewerkers van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding.
Daarnaast levert de dienst ook inhoudelijke input bij beleidsvoorbereiding en standpuntbepaling.
Ter versterking van de dienst inhoudelijke ondersteuning heeft Vrij CLB Netwerk een vacature voor
25u (70 %) voor de ondersteuning van de centra bij het verder implementeren van HGD en de
toepassing van redelijke aanpassingen in het kader van het M-decreet.

Statuut
Een tijdelijke aanstelling of een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) vanuit een CLB naar Vrij CLB
Netwerk.

Opdracht
Als verantwoordelijke HGD en redelijke aanpassingen sta je samen met collega’s van de Dienst
Inhoudelijke Ondersteuning in voor het coördineren, aansturen en opvolgen van alle initiatieven die
centra hierbij ondersteunen.
In het bijzonder ondersteun je de centra bij volgende thema’s:





Implementatie HGD in afstemming met Prodia-team
afweging maken tussen de haalbaarheid van het gemeenschappelijk curriculum versus de nood
aan een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs, vanuit het recht op redelijke
aanpassingen.
Opvolgen evoluties MDT-werking minderjarigen en Integrale jeugdhulp vanuit HGD-perspectief

Daarnaast bied je ondersteuning aan de collega’s van de Dienst Inhoudelijke Ondersteuning inzake
andere topics gerelateerd aan implementatie HGD en Redelijke Aanpassingen (faire diagnostiek,
inschrijvingsrecht, M-decreet,…).

Profiel
Diploma
Kandidaten beschikken bij voorkeur over een van volgende diploma’s:



Masterdiploma in de psychologie of pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig.
Bachelordiploma in de toegepaste psychologie of gelijkwaardig.

Kennis


Je hebt een goed totaalinzicht in de opdrachten en werking van de CLB;
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Je hebt inzicht in de principes van het zorgcontinuüm, handelingsgericht werken,
handelingsgerichte diagnostiek en ICF-CY, zoals beschreven in de Prodia-protocollen;
Je hebt ervaring met en inzicht in werken met redelijke aanpassingen;
Je bent thuis in het M-decreet en de onderliggende visie;
Je hebt zicht op de mogelijke onderwijstrajecten van en ondersteuningsmogelijkheden voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Kennis van en ervaring met opmaak van A-documenten en werking van MDT is een pluspunt.

Vaardigheden








Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed en graag in een groep;
Je beschikt over de nodige kritische zin;
Je hebt ervaring in het begeleiden van collega’s en je schrikt er niet voor terug om leiding te geven
aan een groep;
Je bent in staat om vergaderingen voor te zitten en in goede banen te leiden;
Je bent vlot in communicatie, zowel schriftelijk als mondeling;
Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden;
Je springt vlot om met internet en e-mail en met tekstverwerking en PowerPoint.

Attitudes






Je bent een enthousiaste teamspeler en je kan goed omgaan met directe communicatie en
kritische feedback van collega’s;
Je bent leergierig en bent bereid je via vorming en zelfstudie verder te verdiepen in jouw
verantwoordelijkheidsgebied;
Je bent sociaal, je werkt graag en vlot samen met collega’s;
Je bent flexibel en stressbestendig;
Je hebt een positieve ingesteldheid en je staat open voor vernieuwing.

Praktisch





Aanstelling van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019.
De plaats van tewerkstelling is Vrij CLB Netwerk, Anatole Francestraat 119 te 1030 Schaarbeek.
Mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk.
Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en werkomstandigheden kan je krijgen bij Stefaan
Jonniaux, coördinator Dienst Inhoudelijke Ondersteuning Vrij CLB Netwerk (02/240 07 55).

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae zo snel mogelijk en uiterlijk 27 juni
2018 aan stefaan.jonniaux@vclb-koepel.be.
Het sollicitatiegesprek zal doorgaan in de laatste week van juni of de eerste week van juli.

Vrij CLB Netwerk zet in op diversiteit.
We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team.
Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd,
geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team
mee te komen versterken.
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