
 

 

FOPEM werft aan: een PEDAGOGISCH BEGELEIDER / COMPETENTIEBEGELEIDER 

 

Situering  

“FOPEM” staat voor “Federatie Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen” en 
groepeert volgend schooljaar 27 basisscholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. Het gaat om 
Freinet-, ervaringsgerichte en projectscholen. De missie en visie van FOPEM luidt : “FOPEM is een 
coöperatief-participatief netwerk dat onafhankelijke emancipatorische scholen vertegenwoordigt, 
behartigt en ondersteunt, om samen te werken aan een maatschappelijk-pedagogisch kader waarin 
kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien om zo een sociale en rechtvaardige 
samenleving mee uit te bouwen”. FOPEM werft voor volgend schooljaar een 
competentiebegeleider/pedagogisch begeleider aan. Samen gaat het om een opdracht van ongeveer 
70%. Ongeveer 40% komt in aanmerking voor een detachering als competentiebegeleider. De 
aanwerving voor het overige 30% als pedagogisch begeleider gebeurt op HOLT-of HOKT-niveau 
afhankelijk van het diploma. 

Taken van de pedagogisch begeleider  

De pedagogisch begeleider organiseert vormingen en werkdagen en ondersteunt scholen en klassen 
bij het vormgeven van hun zorgbeleid op niveau 0 en 1. Samen met de scholen werkt de pedagogisch 
begeleider een gedragen zorgbeleid uit in fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm. Hier benadrukt de 
pedagogisch begeleider de interne kwaliteit van de scholen zelf en meer specifiek die van de 
zorgcoördinator. De pedagogisch begeleider werkt hiervoor vanuit de uitgangspunten van het 
handelingsgericht werken en het GOL(L)D-concept. Een deel van de inhouden wordt samen met de 
scholen bepaald. De pedagogisch begeleider kan dan de deskundigheid van de ene school laten 
uitwisselen om zo een andere school te versterken en werkend als coach die de kwaliteit van de 
school of scholen helpt versterken. Vorming en intervisie gaan hand in hand. Onze scholen leren van 
elkaar tijdens coördinatorenvergaderingen, een driedaagse vorming voor startende leerkrachten, 
overleg tussen zorgcoördinatoren, overleg tussen leraars, … Andere items reikt de pedagogische 
begeleiding zelf aan, al dan niet in samenwerking met externe organisaties. Dan is de pedagogisch 
begeleider de lesgever die pedagogische studiedagen organiseert of de facilitator voor externe 
lesgevers. De pedagogisch begeleider volgt mee onderzoeken op, schrijft visieteksten uit, bewaakt 
doorgaande lijnen, …  

Taken van de competentiebegeleider  

Op 1 september 2017 werd OKOplus opgericht in overleg tussen drie partners van het Overleg Kleine 
Onderwijsverstrekkers (OKO). Naast scholen van VOOP, federatie van Steinerscholen en FOPEM-
scholen staat het netwerk ook open voor scholen die niet bij de kleine onderwijsverstrekkers zijn 
aangesloten.  
De competentiebegeleider is een personeelslid van de pedagogische begeleidingsdienst en is zeer  
nauw betrokken bij de werking en organisatie van het ondersteuningsnetwerk. De inhoudelijke focus 



ligt hier  op zorg, diversiteit en inclusie op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. OKOplus werkt een 
eigen ondersteuningsbeleid uit. In fase 2 en fase 3 van het zorgcontinuüm kunnen leerlingen met een 
(gemotiveerd) verslag en het lerarenteam beroep doen op extra ondersteuning. Hier ligt de 
hoofdtaak van de competentiebegeleider. Hij/zij ondersteunt de ondersteuners, staat in voor de 
professionalisering van de ondersteuners via o.a. intervisies. Samen met de competentiebegeleiders 
van VOOP en de Federatie Steinerscholen en de directies van de aangesloten scholen voor 
Buitengewoon Onderwijs werkt hij/zij aan een functioneel werkend ondersteuningsnetwerk en 
neemt een deel organisatorische taken op zich. De competentiebegeleider is het aanspreekpunt voor 
de FOPEM-scholen, de mediator tussen de ondersteuner en de aangesloten scholen van FOPEM, 
VOOP en OVSG. 

Samenwerking 

De pedagogisch begeleider/competentiebegeleider overlegt tweewekelijks op maandag, afwisselend 
fysiek in Brussel en online via teleconferentie met de andere beleidsmedewerkers van FOPEM. 
Tijdens dit overleg wordt onder meer bekeken welke medewerker welke taken opneemt. De 
pedagogisch begeleider werkt thuis en op verplaatsing (Vlaanderen) in functie van het ondersteunen 
van scholen, vorming of vergaderingen met coördinatoren en/of leraars van FOPEM-scholen of 
overleg met competentiebegeleiders en ondersteuners van OKOplus. Voor het thuiswerk wordt een 
thuisvergoeding voorzien. Verplaatsingsonkosten worden vergoed.  

Binnen het ondersteuningsnetwerk OKOplus is er een maandelijks overleg tussen 
competentiebegeleiders en coördinator van het ondersteuningsnetwerk. Een nauwe samenwerking 
en overleg is nodig met de competentiebegeleider van VOOP, directeuren van het gewoon en 
buitengewoon basisonderwijs en met de ondersteuners tijdens intervisiemomenten. 

Je komt in een enthousiast team terecht, dat er samen voor gaat. Vorming en opleiding worden 
voorzien. 

Profiel van de pedagogisch begeleider en de competentiebegeleider  

 Constructief samenwerken met collega’s, competentiebegeleiders, directeuren gewoon en 
buitengewoon basisonderwijs en leraars, kennis en ervaringen delen, luisteren en kritisch bevragen  

 Zelfstandig werken, plannen en organiseren, dit binnen de krijtlijnen van het overleg met de 
collega’s  

 Open en onbevangen contacten leggen met scholen en leraars om leernoden op te sporen 

  Draagvlak creëren en zorgen voor verbindende communicatie in het ondersteuningsteam 

 Beschikken over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden 

 Beschikken over brede ICT-vaardigheden in functie van de digitale ondersteuning van het OKOplus-
netwerk 

 Flexibel omgaan met nieuwe taken, afspraken en verplaatsingen 

 Actief meewerken aan een inclusiever schoollandschap 

 

 



Voorwaarden 
 
 Aantoonbare ervaring met zorg- en zorgbeleid via diploma, ervaring of elders verworven 
competenties. 

 Vaste benoeming in het onderwijs voor minstens het volume van de detachering.  

Procedure  

Ten laatste op 24 mei 2020 bezorgt de kandidaat een sollicitatiebrief met C.V. via info@fopem.be. 
Hierbij licht de kandidaat zijn motivatie toe en zijn betrokkenheid met methodescholen.  

In de week van 25 mei selecteert de sollicitatiecommissie op basis van de sollicitatiebrieven en de 
C.V.’s de kandidaten. Sollicitatiegesprekken zijn voorzien in de eerste week van juni. Ten laatste op 
10 juni laat FOPEM weten welke kandidaten geselecteerd zijn. Bijkomende informatie kun je 
bekomen via jurgen.loones@fopem.be . Discretie is verzekerd. 

 


