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In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we 
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met meer dan 38.000 
medewerkers biedt het GO! aan meer dan 325.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen 
krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven en actieve burgers 
vormen is onze missie. 

De Permanente Ondersteuningscel GO! CLB  

De Permanente Ondersteuningscel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de 
Vlaamse gemeenschap (POC GO! CLB) draagt, door de competentieontwikkeling van alle CLB-medewerkers 
en de ondersteuning van de GO! CLB, bij tot het verhogen van het welbevinden en de totale ontwikkeling van 
alle leerlingen.  
 
De POC GO! CLB: 
o zet in op de competentieontwikkeling van alle CLB-medewerkers 
o werkt een gebalanceerd professionaliseringsaanbod uit 
o volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en innoveert 
o wil groeien als lerende organisatie 
 
Onderwijskiezer.be is een initiatief van de GO! CLB en Vrij CLB Netwerk in samenwerking met de centra van 
OVSG en POV én met ondersteuning van het Departement onderwijs. Onderwijskiezer biedt onderwijsnet-
overschrijdende en neutrale informatie over het onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.  
 
Voor de verdere uitbouw van Onderwijskiezer is de POC van het GO! is op zoek naar:  

 
een halftijdse (18 uur/week) projectleider Onderwijskiezer voor een 
aanstelling van bepaalde duur (tot en met 31 augustus 2024) met kans op 
verlenging. 
 

Wat houdt de functie in? 

 
De projectleider leidt, samen met de projectleider van Vrij CLB Netwerk, het team van 
Onderwijskiezer.  
 
Besef je het belang van brede, betrouwbare, actuele, toegankelijke en kwalitatieve informatie over onderwijs 
voor zowel leerlingen, ouders, onderwijspersoneel, CLB-collega’s als externen?  
Wil je deel uitmaken van een dynamisch team en ben je op zoek naar een afwisselende uitdagende job?  
Wil je de referentiewebsite Onderwijskiezer mee vorm geven met aandacht voor de noden van de gebruikers? 
Lees dan zeker verder. Dan zijn we op zoek naar jou.  
 

• Je maakt deel uit van een netoverstijgend en zelforganiserend team.  
o Samen met het team werk je aan de continuering en verdere uitbouw van de website 

www.onderwijskiezer.be. 
• Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen en werkgroepen, rekening houdend met je 

werkvolume. Je staat occasioneel in voor verslaggeving. 

Vacature projectleider 
Onderwijskiezer (50%) 

http://www.g-o.be/poc
http://www.onderwijskiezer.be/
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• Je verwerkt (complexe) informatie of regelgeving en vertaalt deze in laagdrempelige communicatie 
op maat van leerlingen en ouders.  

• Je bent continu begaan met de input van data en de wijze waarop deze kan gepresenteerd en 
gekoppeld worden.  

• Je volgt veranderingen in de onderwijsregelgeving van dichtbij op en vertaalt deze naar webteksten 
of tools op Onderwijskiezer. 

• Je levert inhoudelijke bijdragen aan de website.  
• Je bent de inhoudelijk verantwoordelijke van (een)  bepaald(e) inhoudelijk(e) luik(en) van modules 

(vb. Centrale examencommissie, studeren in Nederland, Duaal leren…). Je verwerft grondige 
expertise in deze domeinen.  

• Je beantwoordt op afgesproken dagen informatieve vragen die gesteld worden via de vraagmodule 
van Onderwijskiezer (of via mail) door leerlingen, ouders, studenten, leerkrachten, CLB-collega’s…  

• Je staat mee in voor de permanentie van de vraagmodule tijdens verlofperiodes. 
• Je verzorgt professionaliseringsactiviteiten (op vraag) in verband met Onderwijskiezer binnen het 

Leertraject voor startende CLB-medewerkers van het GO! en deelt vernieuwingen en afspraken 
binnen de Professionele LeerGemeenschap (PLG) OLB van het POC+, het GO!.  Zo nodig verduidelijk 
jij de opdracht en de werking van de website aan externe organisaties. 

• Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe  tools of aan de herwerking van bestaande tools (vb. 
vragenlijsten) 

• Je werkt samen met OLB-verantwoordelijken van verschillende onderwijsnetten en met  relevante 
netwerkpartners (VDAB, Actiris, departement onderwijs … ). 

• Je maakt deel uit van het redactieteam van de netoverstijgende infobrochure ‘Naar de eerste graad 
secundair onderwijs’. 

• Je brengt wijzigingen in in de externe database Samenscholing (SAM) (contactgegevens & aanbod 
scholen (Bu)BaO en (Bu)SO) 

• Je bent samen met de andere projectleider het aanspreekpunt voor de Backenders uit de centra. 

Vereist diploma 

Je beschikt minstens over een bachelordiploma.  

Functieprofiel 

Kennis en ervaring 
• Je hebt een bovengemiddelde kennis van het onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.  

• Je beschikt over een goede kennis van OnderwijsLoopbaanBegeleiding (OLB). Ervaring als 
CLB-medewerker is een pluspunt.   

• Je hebt grondige kennis van onderwijsregelgeving over de verschillende onderwijsniveaus 
heen, of je bent bereid om dit op korte termijn te verwerven. 

• Je hebt een (grondige) kennis van de werking van de website Onderwijskiezer of je bent 
bereid je hierin snel in te werken.  

• Bekendheid met databeheer vanuit je rol als ‘backender’ voor Onderwijskiezer is een 
voordeel, maar geen vereiste. 

http://www.g-o.be/poc
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Competenties 

• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. Je past jouw communicatiestijl 
aan aan de doelgroep voor wie de info bedoeld is.  

• Je blijft overeind in stressvolle situaties. Werken met deadlines schrikt jou niet af.  

• Je bent flexibel en kan je snel aanpassen aan wijzigende situaties en contexten.  

• Je kan werk en opdrachten goed plannen, organiseren en – waar nodig - prioriteiten stellen.  

 

Attitudes 
• Je draagt het pedagogisch project van het GO! uit als ambassadeur. Je werkt actief mee aan 

het ‘samen leren samenleven’. 
 

• Je bent een verbinder. Je zet je schouders onder het verder uitbouwen van samenwerking, 
zowel over de netten als over de diverse netoverstijgende projecten heen.  

 
• Je bent leergierig en voelt je thuis in een team. 

• Je bent een teamspeler die ook heel zelfstandig kan werken. 

• Je bent uitgesproken positief ingesteld en hebt een can-do-mentaliteit. 

• Je bent een gestructureerd persoon met inzicht voor oplossingen voor complexe problemen. 

• Je wilt jezelf voortdurend professionaliseren vanuit een reflectief vermogen. 

Wat bieden wij? 

Een halftijdse tewerkstelling (18 uur) voor de duur van een schooljaar (tot en met 31 augustus 2024) 
met kans op verlenging.  
 

• Je ontvangt een loon volgens de wettelijke barema’s op basis van je behaalde diploma. 

• Je komt terecht in een mensgerichte organisatie waar gestreefd wordt naar een goed 

evenwicht tussen privé en werk. 

• Je werkt samen in een dynamische en professionele omgeving, in een geëngageerd team. 

• Je kan op de nodige ondersteuning rekenen van collega’s bij het starten in de job.  

• Je krijgt de kans om je verder te ontplooien in een boeiende job. 

• Je krijgt de kans om jouw werk op een flexibele manier te organiseren, thuiswerken behoort 

tot de mogelijkheid. 

• Woon- werkverkeer met openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald. 

 

http://www.g-o.be/poc
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Hoe solliciteren? 

Stuur je gemotiveerde sollicitatie met cv voor 11 mei 2023 (12 uur) naar solliciteren.clb@g-o.be 
 
De sollicitatieprocedure verloopt als volgt (timing onder voorbehoud): 

• Selectie van de kandidaten: op maandag 15 mei  
• Alle kandidaten ontvangen op deze datum de feedback of ze al dan niet weerhouden 

worden voor het interview.  

• De weerhouden kandidaten ontvangen op die datum een case ter voorbereiding van 
het sollicitatiegesprek.  
 

• Het sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidaten gaat door op dinsdag 23 mei 
(voormiddag). Hou deze datum alvast vrij.  

• Het sollicitatiegesprek gaat door in het Huis van het GO! (Brussel). Tijdens het 

gesprek gaan we in op jouw motivatie, ervaring en competenties.  

 

Voorziene indiensttreding: 1 september 2023.  

 

Inlichtingen 

Meer informatie over de inhoud van de functie kun je vragen aan 
dominique.veulemans@clbbrussel.be  

Elke kandidatuur wordt met de nodige aandacht en discretie behandeld. 

 

http://www.g-o.be/poc
mailto:solliciteren.clb@g-o.be
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