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V ACATURE P EDAG OGISCH MEDEWER KE R DEELTIJDS LEREN EN WERKEN ,
TECHNISCH EN BEROEPSO NDERWIJS

P ROVINCIAAL O NDERWIJS V LAANDEREN
VACATURE
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een pedagogisch medewerker. U vervoegt een
team van pedagogisch begeleiders en adviseurs. We gaan samen op pad met scholen om hun rugzak te vullen
met inspirerende denkkaders, praktische materialen, handelingswijzen etc. en om nieuwe wegen te
verkennen. De begeleider stemt zijn reistempo af op dat van de school en biedt begeleiding op maat.
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de onderwijskoepel voor het provinciaal onderwijs in Vlaanderen. Zij zet
zich in voor de provinciale scholen en centra en haar inrichtende machten, de provinciebesturen.
Als representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van het provinciaal onderwijs. De
pedagogische begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ontwikkelt activiteiten ter
ondersteuning van de provinciale onderwijsinstellingen en ter bevordering van hun onderwijskwaliteit. Haar
nascholingsdienst organiseert opleiding en training met het oog op de professionalisering van leraren en
directies. Wij streven er naar begeleiding en nascholing maximaal te integreren.
volume

100%

statuut

Contractueel – tijdelijke aanstelling voor 1 jaar – eventuele verlenging mogelijk

onderwijsniveau

Secundair onderwijs: deeltijds leren en werken, technisch- en beroepsonderwijs

profiel

 ten minste in bezit van een diploma bachelor;
 strekt tot aanbeveling:
 diploma lerarenopleiding;
 expertise in evaluatie en feedback;
 ervaring deeltijds leren en werken, technisch- en beroepsonderwijs;
 over ruime agogische vaardigheden beschikken om met (groepen van)
volwassenen, in casu leerkrachten/ en directieleden, om te gaan;
 inzicht hebben en/of ervaringen hebben opgedaan m.b.t. ontwikkelingen in
veranderingsprocessen; inzicht hebben in de kritische factoren die een
veranderingsproces beïnvloeden en bepalen;
 ICT-vaardig zijn;
 beschikken over de noodzakelijke competenties om het takenpakket te
kunnen uitvoeren.

competenties/talenten






beschikken over empathisch vermogen;
integer zijn;
deontologisch én vertrouwelijk omgaan met gekregen informatie;
over communicatievaardigheden beschikken, zowel naar een individu als naar
een groep, en dit zowel mondeling als schriftelijk;
 een eigen mening hebben en open staan voor visies van anderen;
 verbindend kunnen samenwerken met anderen;







respectvol;
zelfstandig kunnen werken;
zelfkritisch zijn en het eigen functioneren voortdurend willen verbeteren;
grote zin voor verantwoordelijkheid;
goed ontwikkeld leervermogen in functie van het zich snel eigen maken van
nieuwe materies.

verwachtingen

 de missie, visie en waarden van het provinciaal onderwijs in het algemeen en
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen in het bijzonder naleven en betrokken zijn
bij de organisatie;
 het agogisch project van de te begeleiden centra respecteren;
 bereid zijn tot permanente vorming en deelname aan vormingssessies die
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen zal organiseren;
 een gedragscode aanvaarden die naast de deontologische regels voor de
beroepsgroep ook praktische afspraken regelt voor het concrete
werkverband;
 flexibel zijn;
 klantgericht zijn;
 bereid zijn om opdrachten over heel Vlaanderen uit te voeren.

takenpakket

 scholen begeleiden in de concrete realisatie van
onderwijskwaliteit/innovaties met bijzondere aandacht voor evaluatie
(algemene vakken en praktijkvakken) en feedback;
 geven van nascholingen over o.a. evaluatie en feedback.

werkvoorwaarden
ons aanbod  u komt terecht in een dynamisch team;
 de jobinhoud is afwisselend;
 u krijgt autonomie en verantwoordelijkheid binnen het takenpakket en uit te
voeren projecten;
 diverse contacten leiden tot een breed netwerk;
 u krijgt ruime kansen tot verdere professionalisering;
 u krijgt kansen tot medewerking in onderzoeksprojecten;
 u krijgt de kans zich te engageren in internationalisering.
arbeidvoorwaarden CONTRACTUELEN Departement Onderwijs - CONVENTIE 8285
salarisschaal Weddeschaal:
920 (Master)
501 (Master SLO) (met een bewijs pedagogische bekwaamheid)
301 (Bachelor)
vakantie In afwijking op de wet dd. 28.06.1971 betreffende de jaarlijkse vakantie:
35 dagen per jaar voor een volledig gepresteerd jaar.
andere voordelen 




het woon-werkverkeer wordt integraal terugbetaald (openbaar vervoer –
trein 2de klas);
voor de functie gebonden verplaatsingen is een vergoeding van € 0,3363
per kilometer voorzien;
maaltijdcheques van € 8,00 bruto per gewerkte dag;
hospitalisatieverzekering.

werkplek Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Boudewijnlaan 20-21 te 1000 Brussel op
maandag. Overige dagen van de week afhankelijk van de begeleidingsagenda.

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE
De kandidatuur wordt digitaal ingediend tegen uiterlijk vrijdag 14 oktober 2016 bij Griet Mathieu, directeur
POV, Boudewijnlaan 20-21 in 1000 Brussel; griet.mathieu@pov.be.
De kandidatuur bestaat ten minste uit:



een verduidelijking van de motivatie bij de kandidatuurstelling;
een CV.

