VACATURE

Projectmedewerker Prodia (m/v/x)
Wie zijn we?
Vrij CLB Netwerk verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Het 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.
Vrij CLB Netwerk heeft een vacature voor een halftijdse projectmedewerkers (m/v/x) in het kader van het
netoverstijgend project ‘protocollering van diagnostiek in de CLB’ (Prodia). Prodia heeft een dubbele opdracht:
het updaten van reeds ontwikkelde diagnostische protocollen om het diagnostisch handelen binnen de hele CLBen onderwijssector te ondersteunen en beter te stroomlijnen, en het ondersteunen van de implementatie van
deze protocollen binnen de CLB’s.
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 geaardheid.
Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.

Opdracht
Samen met de collega’s uit de projectgroep sta je in voor volgende opdrachten:
-

-

Ontwikkelen van netoverstijgende implementatiematerialen- en methodieken die de implementatie van de
protocollen in de centra voor leerlingenbegeleiding ondersteunen:
• op basis van feedback bestaande materialen aanpassen en bijkomende implementatiematerialen
ontwikkelen;
• onderhouden en aanvullen van de website;
De diagnostische protocollen up to date houden. De focus voor de komende periode ligt op de herwerking
van het Algemeen Diagnostisch Protocol en de diagnostische fiches over de protocollen heen.
Samenwerken met 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, in nauwe samenwerking met de (boven)lokale
kwaliteitscoördinatoren.
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Profiel
Diploma
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, maar ook andere disciplines zijn
welkom!
Kennis
• Je bent vertrouwd met de kaders en uitgangspunten van Prodia (zorgcontinuüm, handelingsgericht
werken, handelingsgerichte diagnostiek, faire diagnostiek, ICF).
• 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 rol van CLB en PBD in het versterken van de
leerlingenbegeleiding op school.
• Je beschikt over kennis inzake kwaliteitszorg en kwaliteitsdenken in CLB en inzake implementatie- en
veranderingsprocessen.
Attitudes
• 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 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.
Vaardigheden
• Je bent een enthousiaste teamspeler. Je bent kritisch ingesteld en kan goed omgaan met directe
communicatie en kritische feedback van collega’s’.
• 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.

Aanbod
Wij bieden je:
•
•
•
•
•

Een tijdelijke aanstelling voor 18/36ste vanaf 01/09/2019 tot en met 31/08/2020. Het betreft een
detachering per schooljaar die jaarlijks verlengbaar is.
Een uitdagende en afwisselende job in een dynamisch team.
Een stimulerende omgeving waarin je kans krijgt om je talenten verder te ontwikkelen.
Een tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets …)
Mogelijkheid tot thuiswerk.

Volgend statuut zijn mogelijk binnen de opdracht:
•

Detachering (verlof wegens bijzondere opdracht) vanuit een (Vrij) CLB naar de Permanente
Ondersteuningscel van Vrij CLB Netwerk vzw, met behoud van statuut en benoeming.
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Adres en 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 motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk op 7 mei 2019 naar stefaan.jonniaux@vrijclbnetwerk.be.
Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en de werkomstandigheden kan je verkrijgen bij Stefaan Jonniaux,
coördinator Dienst Inhoudelijke Ondersteuning Vrij CLB Netwerk (0479/89 94 95 - 02/240 07 55).

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 6 mei 2019. De gesprekken zullen plaatsvinden in
onze kantoren te Schaarbeek.
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