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Vacature pedagogisch medewerker COLIBRU  
(Collectief Onderzoekend Leidinggeven in en rond Brussel) 
 
Het project COLIBRU gaat de uitdaging aan om schoolleiding te ondersteunen bij 

de complexe opdracht om een onderzoekscultuur te ontwikkelen, collectief leren 

mogelijk te maken, de professionele dialoog binnen het team aan te wakkeren 

en het professionaliseren in de school te koppelen aan de noden van school door 

het voeren van praktijkonderzoek opdat het leidt tot het versterken van het leren 

van leerlingen. De rol van schoolleiding wordt in het project benaderd als een 

essentiële rol om duurzame verandering op school te realiseren.  

 

De lerarenopleiding van de VUB heeft in de metropolitane Brusselse regio de 

afgelopen acht jaar een partnerschap opgezet met scholen waarin 

onderzoekende teams aan de slag gaan met noden waar de school van wakker 

ligt. Het project focust op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rand. Scholen 

in grootstedelijke contexten zoals Brussel worden gemiddeld genomen meer dan 

andere scholen geconfronteerd met bepaalde uitdagingen op vlak van 

schoolontwikkeling en verdienen daarom in dit project prioritaire aandacht. 

 

Wil jij leidinggevenden op scholen ondersteunen bij het  aansturen van 

schoolteams om vanuit een onderzoekscultuur de onderwijspraktijk te 

verbeteren met als doel het leren van leerlingen te versterken? Ben jij ervan 

overtuigd dat de school van morgen een onderzoekende school moet zijn? Wil jij 

inzetten op het uitbouwen van professionele leergemeenschappen die gericht zijn 

het onderzoeken en het versterken van het leren van leerlingen? Help jij 

leidinggevenden bij het vormgeven van dergelijke aanpak? Kan jij de juiste 

ondersteuning bieden bij veranderingsprocessen?  Heb je ervaring met onderwijs 

in grootstedelijke context? Dan is deze functie mogelijk de geknipte job voor jou.  

 

Het Multidisciplinair Instituut LerarenOpleiding (MILO) van de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB) zoekt een voltijds pedagogisch medewerker voor de realisatie van 

een professionaliseringsprogramma in het kader van het project collectief 

onderzoekend leidinggeven in en rond Brussel  dat gefinancierd wordt door de 

Vlaamse Overheid.  

 
Personeelscategorie: n.v.t. 

Omvang mandaat: 1 VTE (mogelijk via detachering) 

Diploma: Master in het studiegebied van de pedagogische wetenschappen of 

ge-lijkwaardig is een vereiste.  

Type contract: contract van bepaalde duur  

Duur van de aanstelling: 22 maanden 

Vakgroep: Multidisciplinair Instituut LerarenOpleiding 

Voorziene startdatum: 1 september 2021 

Einddatum: 30 juni 2023 

Verloning: de personeelskost wordt door de werkgever gefactureerd. 

Deadline sollicitatie: woensdag 30 juni 2021 
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Situering  

 
Dit professionaliseringstraject kadert in het deelluik ‘kwetsbare leerlingen en 

studenten en wendbare scholen’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het 

doel is om via het ondersteunen van collectieve leerprocessen, het leiderschap 

van schoolleiders te versterken.  

 

Het Multidisciplinair Instituut LerarenOpleiding (MILO) van de Vrije Universiteit 

Brussel heeft afgelopen acht jaar expertise opgebouwd in het opzetten van 

onderzoekende professionele leergemeenschappen in scholen (Onderzoekende 

School?!) waarbij leraren, toekomstige leraren, lerarenopleiders en onderzoekers 

hand in hand inzetten op het versterken van de leerresultaten (breed) en 

leerprocessen van leerlingen, het verbeteren van de onderwijspraktijk en hun 

eigen professionaliteit. In een tweejarig traject ondersteunt COLIBRU de 

leidinggevenden bij het ontwikkelen van een onderzoekscultuur op school, die 

erop gericht is het schoolteam te betrekken in een proces van continue 

professionele ontwikkeling en op deze manier het versterken van het leren van 

leerlingen. Het COLIBRU-project bouwt verder op de expertise binnen het project 

Onderzoekende School?! en beoogt het ontwikkelen van een flankerend 

leiderschap. Centraal in de aanpak staat een Onderzoekende School-traject voor 

groepjes van schoolleiders zelf zodat ze ervaring opdoen met de aanpak en het 

rendement van deze vorm van professionalisering en kwaliteitsontwikkeling. 

 

Opdracht  

 
De medewerker zal verantwoordelijk zijn voor het collaboratief ontwerpen en 

realiseren van een professionaliseringsprogramma voor leidinggevende teams, 

op secundaire scholen in en rond Brussel, om hen te ondersteunen bij het 

uitvoeren en verankeren van collaboratief praktijkonderzoek als middel om het 

leren van leerlingen te versterken.  

Intensieve samenwerking en dialoog zal moeten gevoerd worden met scholen en 

onderwijsprofessionals in tussenstructuren (bv. pedagogische 

begeleidingsdiensten en scholengemeenschap) om een maximale ondersteuning 

van leidinggevenden mogelijk te maken. Als medewerker beschik je over de 

competenties om een netoverschrijdend lerend netwerk en het collaboratief 

praktijkonderzoek in verschillende clusterteams aan te sturen, te ondersteunen 

en te begeleiden.  
 

 

Jouw profiel 

 
Diploma:  

- Master in het studiegebied van de pedagogische wetenschappen of ge-

lijkwaardig is een vereiste.  

- Diploma van leraar (geaggregeerde of specifieke lerarenopleiding) of an-

der bewijs van pedagogische bekwaamheid is een grote meerwaarde. 

 

Ervaring:  
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- Ervaring in het begeleiden van schoolteams (bijvoorbeeld als directie, 

kwaliteitszorgcoördinator, schoolontwikkelaar, pedagogisch begeleider) 

is een vereiste. 

- Ervaring met professionalisering van leraren en/of leidinggevende in het 

onderwijs, uitvoeren van praktijkonderzoek op school en het raadplegen 

en interpreteren van wetenschappelijk onderzoek en vertalen naar de 

praktijk is een meerwaarde. 

 

Kennisbasis:  

- Uitstekende beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk) 

- Grondige en geactualiseerde kennis van effectieve vormen van professi-

onalisering. 

- Kennis van volgende thema’s is een vereiste: schoolontwikkeling, be-

leidsvoerend vermogen van scholen, kwaliteitszorg op school 

 

Generieke attitudes en competenties: 

- Enthousiast en gemotiveerd 

- Resultaat-  en oplossingsgericht  

- Gestructureerd werken en omgaan met de druk van deadlines 

- Sterke organisatorische vaardigheden 

- Zelfstandig en proactief kunnen werken 

- Oplossingsgericht en kritische denker 

- Goed in teamverband kunnen werken 

- Onderzoekende houding 

- Sterke coach 

- Sterk in netwerken 

 

Bijzonderheden: 

 

- Voorwaarden bij detachering: 

o Je bent voltijds vast benoemd personeelslid in het onderwijs van 

de Vlaamse Gemeenschap.  

- Onmiddellijk beschikbaar op 1 september 2021. 

- Je bezit de mogelijkheid om je makkelijk te verplaatsen tussen scholen 

in Brussel en de rand. 

 

Ons aanbod 
 

Profiel Multidisciplinair Instituut LerarenOpleiding: 

Het MILO is het academisch instituut dat in samenwerking met de 8 faculteiten 

de multidisciplinaire educatieve masteropleidingen aan de Vrije Universiteit 

Brussel huisvest. Het instituut werd in 2019 opgericht als centraal academisch 

instituut en legt rechtstreeks verantwoording af aan de vice-rector Onderwijs 

en Studentenbeleid. Het MILO groeide op korte tijd uit van een kleinere 

vakgroep binnen de faculteit psychologie en educatiewetenschappen tot een 

instituut van zo’n 60 personeelsleden tewerkgesteld op vier campussen 

(Etterbeek, Anderlecht, Leuven, Diest).  
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MILO bundelt expertise van onderzoekers met een heel verschillend, maar 

complementair profiel. Kennis wordt (onder meer, maar niet uitsluitend) 

geproduceerd, gedeeld en gevaloriseerd binnen drie expertiselijnen: urban 

education in ‘super-diverse’ (global) city-regions, professionele ontwikkeling 

van leraren en lerarenopleiders (via praktijkgericht onderzoek), en future 

classrooms. 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering 

Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

 

Voordelen: 

- Je komt terecht in het jong en dynamisch MILO-team  

- Je krijgt de kans om een stevig netwerk op te bouwen met belangrijke 

stakeholders in het onderwijsveld 

- Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of 

een fietsvergoeding 

- De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren 

via VUB LRN 

- Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor work-life ba-

lance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen  

 

Contactpersoon 
Voor meer informatie over de inhoud van het project of de functie kan je 

terecht bij dr. Vicky Willegems (vicky.willegems@vub.be)  
 

Solliciteren 
Spreekt deze functie je aan? Bezorg ons dan uiterlijk op woensdag 30 juni 2021 

volgende documenten aan Prof. dr. Nadine Engels (via e-mail naar 

nadine.engels@vub.be) en dr. Vicky Willegems (via mail naar 

vicky.willegems@vub.be) 
- Je CV 

- Je motivatiebrief 

- Een kopie van je relevante diploma’s  

 

 

Selectieprocedure 
Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier. De 

geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een digitaal 

selectiegesprek (inclusief inhoudelijke proef) dat behoudens onvoorziene zaken 

doorgaat op maandag 5 juli 2021 (bij voorkeur in de namiddag). 
De selectiecommissie neemt kort daarop een beslissing. 

De start van de aanstelling is voorzien op 1 september 2021. 
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