APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen
Departement Ontwikkeling en Educatie

Vacature pedagogisch adviseur
technische en praktische vakken
Over ons

Het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA) staat voor betaalbaar
kwaliteitsonderwijs dat ieder de kans geeft om een diploma of kwalificaties te
behalen op basis van talenten. APB POA omvat vijf secundaire scholen, een
Centrum voor Leren en Werken, een Centrum voor Volwassenenonderwijs en
een stafdienst.
De Pedagogische Cel Antwerpen (PCA) is een onderdeel van de stafdienst en
bestaat uit een team van vier pedagogisch adviseurs.
Als pedagogisch adviseur behoort het coachen en begeleiden van startende
lesgevers tot je takenpakket.
Je staat ook de eerste evaluator bij in zijn of haar rol als coach en
leidinggevende.
Als pedagogisch adviseur zal je vanuit PCA, in samenspraak met de directie van
de onderwijsinstelling, begeleiding op maat aanbieden.
Tevens ondersteun je de schoolorganisatie op pedagogisch-didactisch vlak,
onder meer inzake leerplanrealisatie, vakgroepwerking en professionalisering.
Bij een doorlichting door de Vlaamse onderwijsinspectie bereid je in
samenspraak met Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw het dossier mee voor.
Je bevordert schooloverstijgende expertise-uitwisseling.
De focus van je takenpakket zal daarbij liggen op de technische en praktische
vakken.
Je hebt je standplaats op de stafdienst van het APB POA, Koningin Elisabethlei
22, 2018 Antwerpen, al zal je voor een groot deel in de verschillende scholen en
centra werken.
Je wordt aangesteld met een verlof wegens opdracht.
Aanstellingsvoorwaarden:
• je bent vastbenoemd in een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd
onderwijsambt
• je hebt minstens 5 jaar onderwijservaring in het lesgeven van
technische en praktische vakken
• je hebt bij de laatste evaluatie geen “onvoldoende” bekomen. Indien je
niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te
zijn.
Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen
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Profiel:
1.1

Kenniscompetenties
• je hebt ervaring in het lesgeven van technische en/of praktische
vakken
• je geeft blijk van een onderwijskundig inzicht
• je hebt grondige kennis van pedagogisch-didactische begeleiding,
leerplanrealisatie, vakgroepwerking en professionalisering
• je
hebt
grondige
kennis
van
onderwijsvernieuwingen
en -ontwikkelingen
• je hebt grondige kennis van de taxonomie van Bloom
• je hebt kennis van een schoolwerkplan, het OK-kader van de Vlaamse
onderwijsinspectie en het pedagogisch project van het Provinciaal
Onderwijs Antwerpen
• je hebt kennis van digitaal leren
• je hebt kennis van het zorgcontinuüm
• je hebt notie van het functionerings- en evaluatieproces in een
onderwijscontext
• je beschikt over mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden naar zowel een individu als een groep toe
• je bent IT-vaardig

1.2

Gedragscompetenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je bezit agogische en coachende vaardigheden
je beschikt over een grote luisterbereidheid
je bent empathisch ingesteld
je bent organisatorisch sterk
je kunt zelfstandig werken en plannen
je straalt voldoende gezag uit zonder autoritair te zijn
je bent een teamspeler
je bent flexibel
je hebt interesse voor onderwijskwaliteit, schoolmanagement,
schoolbeleid en het functioneren van een school als organisatie
• je bent bereid je voortdurend bij te scholen

Functiebeschrijving:
1.1

Pedagogisch-didactisch
• opvolgen en coachen van startende leerkrachten, in het bijzonder in
de technische en praktijkvakken
• opvolgen en coachen van leerkrachten met specifieke problemen
• begeleiden van het pedagogisch-didactisch proces in de scholen
• ondersteunen en bijsturen evaluatietechnieken, implementeren van
vernieuwingen op dit gebied
• stimuleren van horizontale en verticale vakgroepwerking
• de school voorbereiden op doorlichtingen
• de
school
adviseren
over
de
implementatie
van
de
doorlichtingsverslagen
• ondersteuning geven bij het opstellen van jaarwerkplannen
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• coachen van leerkrachten om hun klasmanagement te verbeteren
• adviseren over digitaal leren en de implementatie ervan ondersteunen
• adviseren over en/of organiseren van professionaliseringstrajecten in
functie van de pedagogisch-didactische noden
• bijstaan van de eerste evaluatoren
• proactief opvolgen van onderwijsontwikkelingen
1.2 Overleg en coördinatie
• samen met de directies nagaan welke noden er zijn in de scholen wat
begeleiding betreft
• samen met de directies een remediëringsplan opstellen na
doorlichting
• deelname aan het intern overleg van het PCA-team
• deelname aan externe commissies, overlegorganen, werkgroepen,
enz.
• deelname aan schoolinterne vergaderingen van evaluatoren,
mentoren, vakwerkgroepen, enz.
Selectieprocedure:
1. Nazicht of de kandidaturen tijdig zijn ingediend.
2. Onderzoek of de kandidaten op basis van het ingezonden dossier voldoen
aan de aanstellingsvoorwaarden.
3. Gesprek met de selectiecommissie over een schriftelijk voorbereide taak, en
over de maturiteit, de motivatie, coachende vaardigheden, pedagogische en
didactische kennis, regelgeving, enz. in functie van het profiel en de
taakomschrijving van pedagogisch adviseur.
4. Definitieve rangschikking door de selectiecommissie.
5. Aanstelling door het directiecomité van het APB Provinciaal Onderwijs
Antwerpen.
Kandidaatstelling:
De kandidaturen moeten uiterlijk op 6 maart 2022 per mail ingediend worden bij
de stafdienst van het APB POA, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, via
‘personeel.onderwijs@provincieantwerpen.be’,
vergezeld
van
een
motivatiebrief en een uitgebreid curriculum vitae.
Indiensttreding:
1 september 2022
Meer info:
Inhoudelijk: Gerd Van den Broeck
Telefoon: 03 240 56 93
Mail: gerd.vandenbroeck@provincieantwerpen.be
Praktisch: Ilse Van Herck
Telefoon: 03 240 55 04
Mail: ilse.vanherck@provincieantwerpen.be
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