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Situering binnen het S-team gewoon onderwijs Broeders van Liefde 
Als pedagogisch begeleider maak je deel uit van het S-team gewoon onderwijs binnen de Centrale Diensten  
vzw Organisatie Broeders van Liefde en de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De Centrale 
Diensten en het S-team gewoon onderwijs werken niveau-overstijgend, intersectoraal en kiezen voor een 
multidisciplinaire samenstelling. 
 
Het team gewoon onderwijs levert ondersteunend werk naar een cluster van scholen (in een bepaalde regio), zowel in 
basis- als secundair onderwijs (directies en leerkrachten). 
Je werkt rechtstreeks onder leiding van de sectorverantwoordelijke en adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon 
onderwijs. Je werkt in collegiaal teamoverleg met de leden van het S-team gewoon onderwijs en de andere teams 
binnen de Centrale Diensten van de organisatie. 

 
Doel:  De realisatie van de kernopdrachten van ons onderwijsproject helpen ondersteunen bij teams van directies 

en leerkrachten. 
 
Je maakt deel uit van het team gewoon onderwijs: 

• Begeleiding en beleidsondersteuning zijn onderdeel van de opdracht en zijn met elkaar verbonden en op elkaar 
afgestemd. 

• Schoolnabijheid en echte bereikbaarheid vinden we belangrijk. 

• Onze begeleiders draaien mee in de buitenste schil van de werking van onze scholen; ze staan er niet buiten maar 
vormen er een onderdeel van. 

• Onze begeleiders worden continu gevoed met de missie en identiteit Broeders van Liefde voor een vervlechting 
tussen de persoonlijke waarden en de missie van onze congregatie/organisatie. Dit resulteert in een authentieke 
waardengedreven begeleiding en ondersteuning volgens het inspiratiebeleid en het opvoedingsproject van  
Broeders van Liefde. 

 
Je staat in voor:  

• het ondersteunen en begeleiden van directies en leerkrachten (zowel individueel als in team) in het basis- en 
secundair onderwijs voor het pedagogisch-didactisch beleid.  

• het coachen en begeleiden van directies uit verschillende scholen naar een regionaal managementteam, 
verantwoordelijk voor het onderwijs uit de regio Leopoldsburg-Tessenderlo. Je biedt ondersteuning in het 
schoolleiderschap en beleidsvoerend vermogen met als doel de onderwijskwaliteit te bevorderen. 

• het begeleiden van leerkrachten inzake kwalificatie, talentontwikkeling, leervermogen, welbevinden, 
betrokkenheid, didactiek, leerplanrealisaties, vakgroepwerking, pedagogische aanpak en de relatie met de leerling, 
evaluatie, competentie-ontwikkeling, ICT-integratie, differentiatie, vakoverschrijdende eindtermen, 
onderwijsinnovatie, zorg, ... en helpt op schoolniveau een beleid hieromtrent te ontwikkelen. Je ontwikkelt en geeft 
nascholing en zorgt voor (schooloverstijgende) intervisies en lerende netwerken. 

• een nauwe samenwerking met collega’s en met allerlei ondersteunende diensten. Tot deze kerntaak behoren alle 
activiteiten waarbij begeleiders contacten hebben (vergaderen, overleggen, vertegenwoordigen, informeren, ...) 
met andere personen en instanties.  

• het verrichten van (beleids-)voorbereidend werk. Ook nazorg en verwerking  van  begeleidingsactiviteiten  (o.a.  
verslaggeving)  en  persoonlijk werk (mailverkeer, post, klassement, administratie, ...) vallen hieronder. 

• het implementeren van het opvoedingsproject en de missie van Broeders van Liefde. 

 

Voltijds pedagogisch schoolbegeleider  
voor de regio Leopoldsburg-Tessenderlo (m/v) 

binnen het S-team gewoon onderwijs  
in dienst vanaf 1 september 2022 



 
 
 
 

 
Profiel: 
• Je werkt op een positieve wijze mee aan de realisatie van de missie van een waardengeoriënteerde en christelijk 

geïnspireerde organisatie. 

• Je herkent je in het opvoedingsproject van Broeders van Liefde (www.broedersvanliefde.be), de katholieke 
dialoogschool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en je maakt het ook concreet in de school en haar werking. 

• Je bent op de hoogte van pedagogisch-didactische evoluties en beschikt over voldoende agogische vaardigheden 
voor het begeleiden en ondersteunen van mensen in veranderingstrajecten.  

• Je hebt kennis van innovatieve arbeidsorganisatie (scholen slim organiseren) of bent bereid te leren om het 
schoolleiderschap te ondersteunen. 

• Je stimuleert en motiveert teams in hun zelfontwikkeling. 

• Je hebt een progressieve visie op (inclusief) onderwijs en draagt mee de schoolvisie uit. 

• Je beschikt over de nodige ICT-competenties. 

• Je hebt sterke pedagogische, relationele en verbindende communicatieve vaardigheden. 

• Je bent empathisch, betrokken, conflictvaardig, dienstbaar en herstelgericht. 

• Je bent zowel teamspeler als teambuilder en je hebt een bezielend organisatietalent. 

• Je bent flexibel en ruim beschikbaar tijdens en buiten de lesuren en je hebt oog voor timemanagement. 

• Je bent bereid om je regelmatig na te scholen en (onderwijs)-vernieuwingen op te volgen. 

• Je bent probleemoplossend, resultaatgericht en proactief. 

• Je bent tot constructieve samenwerking bereid met alle participanten van het gewoon en buitengewoon onderwijs 
en beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden. 

• Je bent vastbenoemd in een betrekking in het onderwijs. 
 

Wij bieden: 
• ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst; 

• leerkansen tot een professionele ontwikkeling; 

• een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer; 

• een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team; 

• een begeleidingsteam met boeiende en uitdagende perspectieven; 

• een billijke kostenvergoeding. 
 
Aanstelling en statuut 
Onmiddellijke indiensttreding en per schooljaar verlengbaar na positieve evaluatie. 
De aanstelling gebeurt via een detachering en/of BPT-uren vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van huidige 
benoeming en verloning). Alle bekwaamheidsbewijzen die toelaten les te geven in het gewoon onderwijs (bachelor of 
master). De bezoldiging gebeurt dan ook vanuit het ministerie van onderwijs en telt als dusdanig ook voor jouw wedde- 
en dienstanciënniteit. 
 
Kandidaatstelling 
Informatie over de job-inhoud: yves.demaertelaere@broedersvanliefde.be - tel.: 09 221 45 45. 
 
Goesting om bij ons te werken? Stuur je schriftelijke kandidatuur samen met je CV en uitgebreide motivatie per post 
of per e-mail (met leesbevestiging) tegen uiterlijk 20 juni 2022 naar: 
Yves Demaertelaere 
Bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs  
Stropstraat 119  
9000 Gent  
yves.demaertelaere@broedersvanliefde.be  
 
Samen met deze kandidatuurstelling verwachten we een beschrijving van een casus (praktijkvoorbeeld) waarin jij een 
belangrijke rol speelde. Deze casus toont aan dat je over de nodige competenties beschikt die belangrijk zijn voor het 
uitoefenen van de functie van pedagogisch schoolbegeleider. De beschrijving van de casus mag maximaal twee A4 
pagina's bedragen.  
 
Na een eerste selectie op basis van het CV, de motivering en de casus, word je op de hoogte gehouden van het verdere 
verloop van de selectieprocedure. 
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