Vacature projectmedewerker (Detachering)
Functie
Functietitel:

Projectmedewerker

Naam functiehouder:

VZW Steunpunt voor Inclusie

Locatie:

Vakgroep orthopedagogiek – Begijnhoflaan 464, 9000 Gent

Type positie:

Ondersteunen van inclusietrajecten en uitwerken van voorstel rond beleidsparticipatie
van belangenorganisaties
deeltijds

Uren per week:

±19u (wordt in onderling overleg bepaald)

Duur:

Onmiddellijk beschikbaar – 30 november 2017

Activiteit:

Functieomschrijving
Bij Steunpunt voor Inclusie werk je mee aan het ondersteunen van ouders in het inclusietraject van hun zoon
of dochter. Dit doe je door te informeren, coachen, bemiddelen en sensibiliseren.
Daarnaast werk je samen met je collega’s aan een plan van aanpak voor de beleidsparticipatie van
belangenorganisaties van personen met een handicap binnen het onderwijs.

Opdracht
• We verwachten dat je ouders ondersteunt in hun vragen over inclusie. Dit kan, afhankelijk van de situatie,
telefonisch, via mail of in persoonlijk contact.
• Je verdedigt het ouderstandpunt en plaatst de expertise van de ouder centraal in je handelen. Binnen
een team van beroepskrachten ondersteun je de ouders die een beroep op ons doen door hen letterlijk
en figuurlijk een stem te geven.
• In samenspraak met de ouders zal je soms een inclusietraject moeten helpen opstarten in een school. En
trachten hierbij een positieve en oplossingsgerichte sfeer te creëren.
• Regelmatig zal je moeten bemiddelen in het gesprek tussen ouders en een derde partij zoals
bijvoorbeeld de school van het kind.
• Op zoek gaan naar een geschikte school samen met de ouders en met respect voor de vraag van de
ouders.
• Je neemt je verantwoordelijkheid om de informatie in deze situaties correct te registreren met oog op
beleidsadvisering.
• Er wordt verwacht dat je vanuit je ervaringen in deze trajecten kan deelnemen aan een discussiepanel,
een lezing kan geven of een workshop kan leiden.
• Tijdens ouderavonden neem je de rol op van mediator bij gesprekken over allerhande thema’s met als
rode draad: ‘inclusie’.
• Je bouwt bestendige samenwerkingen uit met ouders, onderwijspartners, andere middenveldorganisaties
en beleidsmakers.
• Je werkt mee aan een plan van aanpak voor de beleidsparticipatie van belangenorganisaties van
personen met een handicap binnen onderwijs.
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Profiel
• Je vertrekt, gesteund door het VN-verdrag vanuit het basisidee dat iedereen recht heeft op een inclusief
leven. Daarbij heb je extra aandacht voor kinderen en jongeren met een beperking.
• Je stelt de stem van ouders, het ouderperspectief centraal
• Je kan je verplaatsen in het standpunt van een ouder met een kind of jongere met een beperking
• Je vertrek vanuit een krachtenperspectief en plaatst diversiteits-denken centraal.
• Je bent diplomatisch en kan verbindend werken in een gesprek met meerdere partijen en diverse
standpunten.
• Jouw communicatieve vaardigheden zijn zowel schriftelijk als verbaal zeer sterk, geweldloos, en met
nadruk op empathisch vermogen.
• Je kan je vrij bewegen in de complexe structuren die inclusie al dan niet mogelijk maken.
• Omgaan met weerstand in veranderingsprocessen vormt voor jou geen probleem.
• Bij voorkeur ben je zelf de ouder, broer of zus van een persoon met een beperking
• Kennis van actuele thema’s binnen onderwijs als het M-decreet, redelijke aanpassingen,
handelingsgericht werken, Universal Design for Learning, blended learning, ondersteuningsdenken,
contextueel denken,…
• Je staat open voor overleg binnen het team van het "Steunpunt voor Inclusie" en kan constructief om met
feedback geven en krijgen.

Vereisten werkervaring
Ervaring met inclusie is noodzakelijk.
Ervaring binnen het onderwijs (leerkracht, directie, GON of ION, zorgco,…) of als CLB-medewerker is een
vereiste.

Arbeidsverhoudingen en voorwaarden
Steunpunt voor Inclusie is een project opgestart in 2012 door Ouders voor Inclusie vzw. De subsidiëring is
grotendeels afkomstig van de Vlaams Overheid, beleidsbevoegdheid Gelijke kansen en geeft ons recht op twee
halftijdse werkkrachten. Sinds 2014 kwam er ook een detachering bij voor een halftijdse werkkracht vanuit het
ministerie van Onderwijs. Recent werd er een bijkomende subsidie toegekend waarmee we tijdelijk ook een
nieuwe collega via detachering kunnen aanwerven.
Vanuit deze subsidiëring zal je je loon ontvangen. Concreet werk je dus samen met drie collega’s en zal Ouders
voor Inclusie vzw je werkgever zijn.
Als gedetacheerd personeelslid behoud je alle rechten die je hebt opgebouwd en blijf je deze ook gedurende je
detachering verder opbouwen.
Je volgt als personeelslid van het Steunpunt wel het werkritme van de organisatie. Dit houdt concreet in dat je
standaard een bediende-ritme volgt, maar ook ’s avonds en uitzonderlijk in het weekend beschikbaar bent. Ook
voor vakantie volg je het ritme van een bediende, waardoor schoolvakanties hier niet automatisch toe behoren.
Om in aanmerking te komen moet je minstens een halftijdse onderwijsopdracht hebben van 1 december 2016
tot uiterlijk 30 november 2017 in het basis-,secundair-, deeltijds kunst – en volwassenonderwijs of
tewerkgesteld zijn in een CLB.
Interesse?
Gelieve je kandidatuur aan de hand van een cv en motivatiebrief ten laatste op 25 januari over te maken aan
info@oudersvoorinclusie.be
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Matthias Van Raemdonck op het nummer 0471 30 25 46.
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