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Provinciaal Onderwijs Vlaanderen zoekt
EEN JUNIOR BEGELEIDER leren & studeren
Wil je graag meewerken aan de uitrol van het decreet betreffende leerlingenbegeleiding?
Verdiep je je graag in eindtermen leren leren?
Ga je graag aan de slag met leraren en vakgroepen?
Hou je ervan materiaal voor leraren te ontwikkelen?
Dan ben JIJ dé medewerker die WIJ zoeken!

Wij, dat is een hecht team van collega’s van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.
We verwelkomen je graag!
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ondersteunt provinciale scholen en centra bij de uitbouw van
kwaliteitsvol onderwijs waar de lerende centraal staat.

Jouw takenpakket
In onze organisatie zetten we maximaal in op competenties en talenten. Zo kan dit takenpakket op
basis van jouw inbreng op maat worden aangepast. Wij bieden je de ondersteuning om de nodige
competenties te versterken.

Krachtige leeromgeving
Je werkt mee aan:
▪ de ontwikkeling van materiaal leren & studeren voor leraren;
▪ de concrete vertaling van leerstrategieën binnen vakken in samenwerking met collegabegeleiders en leraren;
▪ het in team begeleiden van scholen bij de opmaak van leerlijnen;
▪ het vormgeven van een krachtige leeromgeving met concrete lesafspraken in scholen.

Decreet betreffende leerlingenbegeleiding
Je staat mee in voor:
▪ het opvolgen van enkele thema’s op niveau van overheid;
▪ het vertegenwoordigen van het provinciaal onderwijs;
▪ het samen versterken van de brede basiszorg en de verhoogde zorg in de scholen.
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Competenties
Jobgerelateerde
competenties

Persoonsgebonden
competenties

▪

▪

▪
▪
▪

je hebt interesse in theoretische,
wetenschappelijke kaders;
ervaring in lesgeven strekt tot aanbeveling;
je ontwikkelt graag materiaal;
je werkt handelingsgericht.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

kunnen verbindend werken met alle
betrokkenen rond de leerling;
zich kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden (flexibiliteit);
creatief denken (inventiviteit);
zelfstandig werken;
resultaatgerichtheid;
zin voor nauwkeurigheid;
leergierig.

Aanbod en voorwaarden
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Een deeltijds (min. 50%) tot voltijdse functie via een CODO-contract. (volume is te bespreken)
Bachelor- of masterdiploma.
Extra voordelen: maaltijdcheques, woon-werkvergoeding (openbaar vervoer),
kilometervergoeding en omniumverzekering voor dienstverplaatsingen, vergoeding voor kosten
telefoon/internet, …
Een aantrekkelijk verlofpakket: alle schoolvakanties + 10 recupdagen (FT).
Je bent autonoom in de organisatie van je werk.
De startdatum is bespreekbaar.
Aanvangsbegeleiding: verdere professionalisering, ondersteuning en ruimte om te groeien in je
job.

Plaats tewerkstelling
Afhankelijk van de noden van je job, werk je in de scholen, thuis of (op kantoor) in Brussel.

Kandidaatstelling
Je stuurt een motivatiebrief en cv voor 24 juni ’22 naar sarah.demulder@pov.be.

