Vacature projectmedewerker Prodia

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 Permanente Ondersteuningscel (POC) maakt samen met de Pedagogische
Begeleidingsdienst (PBD) van het GO! deel uit van de pedagogische diensten van het GO!. POC+ is het nauwe
samenwerkingsverband van de diensten POC, PBD-CLB en enkele collega’s van ‘Beleid en
Belangenbehartiging’ (B&B), waarbij de expertise rond CLB gebundeld wordt.
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

De POC+ van het GO! is op zoek naar:

een halftijdse (18 uur/week) projectmedewerker Prodia voor een
aanstelling van bepaalde duur (tot en met 31 augustus 2022).
Het betreft een detachering per schooljaar die jaarlijks verlengbaar is.

Wat houdt de functie in?
Samen met de collega’s uit de projectgroep sta je in voor volgende opdrachten:
•

De diagnostische protocollen up to date houden. De focus voor de komende periode ligt op
de herwerking van het Algemeen Diagnostisch Protocol en de verbinding met de Specifieke
Diagnostische Protocollen.

•

Ontwikkelen van netoverstijgende materialen en methodieken die de implementatie van de
protocollen in de centra voor leerlingenbegeleiding ondersteunen:

•

o

Op basis van feedback bestaande materialen aanpassen en bijkomende materialen
ontwikkelen.

o

Onderhouden en aanvullen van de website.

o

Faciliteren van blended learning en e-learning.

Samenwerken met en versterken van de reguliere ondersteuningsdiensten in het
implementeren van de protocollen in de centra, dit door het geven van vormingen en het
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deelnemen aan overlegplatformen.
•

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 reguliere ondersteuningsdiensten van CLB’s.

De concrete jobinhoud wordt vastgelegd in onderling overleg met je teamgenoten.

Vereisten
•
•

Minimale CLB-ervaring is een pluspunt.
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma

Functieprofiel
Competenties
•

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 kent het pedagogisch project van het GO!, de GO! visie op inclusie en op
leerlingenbegeleiding.

•

Je hebt kennis van het M-decreet en het decreet leerlingenbegeleiding.

•

Je hebt ervaring met de kaders en uitgangspunten van Prodia (zorgcontinuüm,
handelingsgericht werken, handelingsgerichte diagnostiek, ICF-CY, faire diagnostiek).

•

Je hebt de nodige organisatorische vaardigheden om je eigen werk zelfstandig te plannen
en te organiseren in functie van het beoogde doel.

Attitudes
•

Je draagt het pedagogisch project van het GO! uit als ambassadeur. Je werkt actief mee aan
het ‘samen leren samenleven’.

•

Je draagt het inclusief onderwijs van de toekomst uit.

•

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 handelt integer en discreet.

•

Je wil jezelf voortdurend professionaliseren vanuit een reflectief vermogen.
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•

Je kan goed organiseren en plannen.

•

Je kan visie en toekomstgerichtheid combineren met realiteitszin en oog voor de praktijk.

•

Je kan omgaan met deadlines.

•

Je bent bereid om over Vlaanderen te reizen.

Wat bieden wij?
Een tijdelijke aanstelling voor 50% vanaf 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Het
betreft een detachering per schooljaar die jaarlijks verlengbaar is.
•

Je ontvangt een loon volgens de wettelijke barema’s.

•

Je komt terecht in een mensgerichte organisatie waar gestreefd wordt naar een goed
evenwicht tussen privé en werk.

•

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

•

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

•

Je krijgt de kans om je verder te ontplooien in een boeiende en gevarieerde job met
mogelijkheden tot professionalisering.

•

Je woon- werkverkeer met openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald.

Hoe solliciteren?
Stuur je gemotiveerde sollicitatie met cv voor maandag 23 augustus (8 uur) naar
solliciteren.clb@g-o.be
In de week van 23 augustus mogen de kandidaten antwoord verwachten.
Voorziene indiensttreding: 1 september 2021

Inlichtingen
Meer informatie over de inhoud van de functie kun je vragen aan sarah.schaubroeck@g-o.be
Heb je vragen over de vacature? Stuur een mailtje naar inge.van.trimpont@g-o.be
Elke kandidatuur wordt met de nodige aandacht en discretie behandeld.
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