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V ACATURE BEG ELEI DE R CUR RICULU M SECUNDAIR O NDERW IJ S

P ROVINCIAAL O NDERWIJS V LAANDEREN
VACATURE
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft een vacature voor een begeleider “curriculum secundair onderwijs”. In
deze functie wordt in nauwe samenwerking met de directeur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en met de
provinciale scholen de coördinatie opgenomen van de ontwikkeling van de pakketten eerste graad en de
ontwikkeling van de curriculumdossiers tweede en derde graad secundair onderwijs.
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.
Volume

100%

Statuut

Detachering

Profiel

 in het bezit van een diploma bachelor of master;
 heeft een goede kennis van de leerplannen secundair onderwijs, in het
bijzonder praktijkvakken TSO en BSO;
 heeft inzicht in de profilering van het provinciaal onderwijs;
 strekt tot aanbeveling:
- heeft ervaring in het vertegenwoordigen van het provinciaal onderwijs op
verschillende overlegfora.

Competenties/talenten

 voorvechter van het provinciaal onderwijs;
 kan deontologisch én vertrouwelijk omgaan met gekregen informatie;
 beschikt over communicatievaardigheden, zowel naar een individu als naar
een groep toe, en dit zowel mondeling als schriftelijk;
 kan overtuigend een standpunt brengen;
 beschikt over doorzettingsvermogen om een standpunt te blijven verdedigen
en zoekt naar nieuwe pistes;
 kan verbindend samenwerken met de provinciale scholen;
 heeft zin voor initiatief en kan zelfstandig werken;
 is een echter teamspeler.

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;
 een gedragscode aanvaarden die naast de deontologische regels voor de
beroepsgroep ook praktische afspraken regelt voor het concrete
werkverband;

 flexibel zijn;
 klantgericht zijn.
 zich eigen maken van de verschillende leerplannen “praktijkvakken”;
 het ontwikkelen van een concept “pakket” in samenwerking met de
provinciale scholen – eerste graad;
 het mee ontwikkelen van een concept “curriculumdossier tweede en derde
graad” in samenwerking met de andere netten;
 het maximaal vrijwaren van de uren beroepsopleiding in de tweede en derde
graad;
 het maximaal betrekken van de provinciale scholen in de ontwikkeling via
afvaardiging in de verschillende ontwikkelcommissies;
 het organiseren en voorzitten van ontwikkelcommissies;
 het uitvoeren van alle administratie verbonden aan de ontwikkelcommissies;
 het inschalen van de beroepsprofielen;
 het regelmatig terugkoppelen aan de directeur van POV;
 het communiceren van de stand van zaken aan de directeuren van het
provinciaal secundair onderwijs;
 het professionaliseren van praktijkleraren i.v.m. het curriculumdossier/de
pakketten.

Takenpakket

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 uit te voeren projecten;
 u krijgt ruime kansen tot verdere professionalisering.
arbeidvoorwaarden detachering
salarisschaal met behoud van salaris en anciënniteit
vakantie 5 vakantieperiodes: conform met de schoolvakantie
andere voordelen  het woon-werkverkeer wordt integraal terugbetaald (openbaar vervoer –
trein 2de klas);
 voor de functiegebonden verplaatsingen is een vergoeding van € 0,3573 per
kilometer voorzien;
 maaltijdcheques van € 8,00 bruto per gewerkte dag
werkplek Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Boudewijnlaan 20-21 te 1000 Brussel op
maandag. Overige dagen van de week afhankelijk van de begeleidingsagenda.

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE
De kandidatuur wordt digitaal ingediend tegen uiterlijk woensdag 10 juli 2019 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 sollicitatiegesprekken gaan door op 22 augustus 2019.

