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13 maart 2018 

180313-POV vacature 

 Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel 

VACATURE EDUCATIEF MEDEWERKER SECUNDAIR ONDERWIJS TSO/BSO 

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 

VACATURE 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een educatief medewerker secundair onderwijs 

TSO/BSO. 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de onderwijskoepel voor het provinciaal onderwijs in Vlaanderen. Zij zet 

zich in voor de provinciale scholen en centra en haar inrichtende machten, de provinciebesturen. Als 

representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van het provinciaal onderwijs.  

De pedagogische begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ontwikkelt activiteiten ter 

ondersteuning van de provinciale onderwijsinstellingen en ter bevordering van hun onderwijskwaliteit. Haar 

nascholingsdienst organiseert opleiding en training met het oog op de professionalisering van leraren en 

directies. Wij streven er naar begeleiding en nascholing maximaal te integreren. 

Als lid van de pedagogische begeleidingsdienst wordt de educatief medewerker als dusdanig ingezet voor de 

ondersteuning in de kerntaken begeleiding. 

Volume 100% (38u per week) 

Statuut Contractueel Departement Onderwijs – tijdelijke aanstelling van 1 april tot en 
met 31 augustus 2018  – eventuele verlenging mogelijk  

Profiel ● in het bezit van een diploma master pedagogische wetenschappen of 

bachelor lerarenopleiding 

● ICT-vaardig zijn (ontwikkeling van educatieve video’s, website …) 

● interesse voor curriculumontwikkeling in functie van nieuwe eindtermen 

eerste graad secundair onderwijs 

competenties/talenten ● beschikken over empathisch vermogen; 

● integer zijn;  

● over communicatievaardigheden beschikken, zowel naar een individu als naar 

een groep, en dit zowel mondeling als schriftelijk; 

● een eigen mening hebben en openstaan voor visies van anderen; 

● verbindend kunnen samenwerken met anderen; 

● respectvol zijn; 

● zelfstandig kunnen werken; 

● zin voor initiatief hebben; 

● zelfkritisch zijn en het eigen functioneren voortdurend willen verbeteren; 

● grote zin voor verantwoordelijkheid hebben; 



  
● creatief talent hebben; 

● goed ontwikkeld leervermogen in functie van het zich snel eigen maken van 

nieuwe materies 

verwachtingen ● de missie, visie en waarden van het provinciaal onderwijs in het algemeen en 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen in het bijzonder naleven en betrokken zijn 

bij de organisatie; 

● bereid zijn tot permanente vorming en deelname aan vormingssessies die 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen zal organiseren; 

● een gedragscode aanvaarden die naast de deontologische regels voor de 

beroepsgroep ook praktische afspraken regelt voor het concrete 

werkverband; 

takenpakket ● ontwikkelen van educatieve professionaliseringsvideo’s;  

● ontwikkelen van digitaal cursusmateriaal ter ondersteuning van 

begeleidingsactiviteiten; 

●  verrichten van voorbereidend studiewerk in functie van 

curriculumontwikkeling door de provinciale scholen op niveau van de eerste 

graad A- en B-stroom 

werkvoorwaarden  

ons aanbod ● u komt terecht in een dynamisch team; 

● de jobinhoud is afwisselend; 

● u krijgt een zekere autonomie en verantwoordelijkheid binnen het 

takenpakket en de uit te voeren projecten; 

● u krijgt kansen tot verdere professionalisering in functie van uitvoering 

takenpakket 

arbeidsvoorwaarden CONTRACTUELEN Departement Onderwijs  -  CONVENTIE 8285  

salarisschaal Weddeschaal 920 (master) of 301 (bachelor) 

vakantie In afwijking op de wet dd. 28.06.1971 betreffende de jaarlijkse vakantie:  

35 dagen per jaar voor een volledig gepresteerd jaar; 10 dagen 
arbeidsduurvermindering voor een voltijds regime. 

andere voordelen ● het woon-werkverkeer wordt integraal terugbetaald (openbaar vervoer – 

trein 2de klas); 

● voor de functiegebonden verplaatsingen is een vergoeding van € 0,3460 per 

kilometer voorzien; 

● maaltijdcheques van € 8,00 bruto per gewerkte dag; 

werkplek Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Boudewijnlaan 20-21 te 1000 Brussel  

 

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE 

De kandidatuur wordt digitaal ingediend tegen uiterlijk woensdag 21 maart 2018  bij Griet Mathieu, directeur 

POV, Boudewijnlaan 20-21 in 1000 Brussel; griet.mathieu@pov.be. 

 De kandidatuur bestaat ten minste uit: 

● een verduidelijking van de motivatie bij de kandidatuurstelling; 

● een CV. 

De gesprekken gaan door op maandag 26 maart 2018 in het gebouw van POV te Brussel. De kandidaat 

presenteert onder andere digitaal materiaal dat door hem/haar ontwikkeld werd. 

mailto:griet.mathieu@pov.be

