Projectverantwoordelijke diversiteit in het Brussels kleuteronderwijs (m/v/x)
Wil jij ook meer diversiteit in het Brussels onderwijs? Heb jij passie en expertise voor
gelijke onderwijskansen? Ben je een pedagoog met visie en ambitie om mee een
verschil te maken in het Brusselse scholen? Dan ben jij de persoon die we zoeken.
De Baobab is een initiatief van EVA bxl om meer diversiteit in het Brussels onderwijs
mogelijk te maken. Volwassen Brusselaars (prioritair met migratie achtergrond)
combineren een arbeidscontract en werkplek in een Brusselse school met een
opleiding kleuteronderwijzer. Zo versnellen we de diversiteit in de schoolteams en
ondersteunen scholen bij hun diversiteitsaanpak. Om dit beloftevol project verder te
ontwikkelen is EVA bxl op zoek naar een projectverantwoordelijke die in nauwe
samenwerking met de andere collega’s ‘onderwijs’ en de kernstructuur van EVA bxl het
project uitbouwt.
Het team van De Baobab bestaat momenteel uit twee leidinggevenden (de
projectverantwoordelijke en de trajectbegeleider) en 8 leerkrachten in opleiding. De
projectverantwoordelijke is de netwerker, bruggenbouwer en ondersteuner die ervoor
zorgt dat elke partner zijn beste bijdrage kan leveren om de doelen van de Baobab te
realiseren.
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DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PROJECTVERANTWOORDELIJKE ZIJN
Pedagogisch De Baobab verder ontwikkelen en uitbreiden tot een organisatie die
op systemisch vlak er in Brussel mee voor zorgt dat schoolteams diverser worden.
Het strategisch plan uitwerken met alle betrokkenen, verder vorm geven en uitvoeren.
De randvoorwaarden creëren voor een geslaagd werkopleidingstraject voor kleuterleid(st)ers. Je onderneemt hiervoor acties zowel op
niveau van de hogescholen als op niveau van de bassischolen waar de kleuterleid(st)ers
in opleiding werkzaam zijn.
Het Baobab-team maximaal inzetten om de brug tussen school, kinderen, ouders en
buurt laagdrempelig te versterken.
Nieuwe financiële middelen zoeken en de huidige middelen goed beheren: budget
opvolging rapportage, communicatie met beleidsinstanties, …
Werk- en stuurgroepen met betrokken partners in goede banen leiden.
De dagelijkse werking coördineren en het Baobabteam aansturen.
Expertise delen en opbouwen met de collega’s van EVA bxl.
WIJ ZOEKEN EEN LEIDINGGEVENDE
die de diversiteit en de Brusselse realiteit in- en uitademt.
met een pedagogische achtergrond, die de onderwijswereld kent en voeling heeft met
volwassen leerders die werk en opleiding moeten combineren met gezins- en andere
taken.
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die een geboren netwerker is met sterke leiderschapscapaciteiten en zowel
operationeel als strategisch kan aansturen.
die weet hoe je een veranderingsproject begeleidt en mensen hierin motiveert.
die oplossingsgericht denkt en in staat is om in een netwerk gezamenlijke doelen te
realiseren.
die coachend leiding geeft zodat de medewerkers groeien als professionals.
De projectverantwoordelijke wordt zelf ondersteund door EVA bxl in de
projectontwikkeling op alle domeinen: strategisch, financieel, communicatief,
administratief, leiderschap, … Ook het Onderwijscentrum Brussel zet mee zijn
schouders onder het project.
WIJ BIEDEN
de kans om een verschil te maken in het leven van velen;
een boeiende werkomgeving, een divers samengesteld team in een organisatie van
ongeveer 20 mensen;
een voltijds contract van onbepaalde duur met glijdende werkuren en een voordelige
vakantieregeling met extralegale verlofdagen;
verloning volgens de barema’s binnen het PC 329.01;
volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer).
VRAGEN OVER DE VACATURE?
Aarzel niet om Veerle Van Kets, algemeen coördinator, te contacteren
op veerle.vankets@evabxl.be.
SOLLICITEREN
Solliciteer met een cv en een motivatiebrief vóór 22 augustus 2021 en richt deze naar
veerle.vankets@evabxl.be
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