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vacature 

halftijds intern pedagogisch begeleider basisonderwijs 
tewerkstelling in vzw OZCS West-Brabant (regio Pajottenland en Brussel) 

Indiensttreding 1 september 2020 

 

 

Je opdracht 

Als intern pedagogisch begeleider basisonderwijs zal je 

- startende medewerkers in het kleuter- en lager onderwijs begeleiden in nauw overleg met 

de directeur van elke school 

- de werking van de aanvangsbegeleiding in de diverse basisscholen harmoniseren 

- begeleiding bieden aan individuele leraren of schoolteams 

- nauw samenwerken met de overkoepelende zorgcoördinatie en identiteitswerking 

- ondersteuning bieden bij de kwaliteitsontwikkeling van de scholen en de regio met de 

focus op pedagogisch-didactisch beleid en personeelsbeleid 

- meewerken aan de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch beleid en 

personeelsbeleid in de koepel als lid van het pedagogisch team 

 

Je profiel 

Wil je de dienstverlening aan onze scholen mee waarmaken en deel uitmaken van ons team, 

dan verwachten wij dat je 

- minstens houder bent van een diploma op het niveau van professionele bachelor en een 

diploma pedagogische bekwaamheid 

- bereid bent het opvoedingsproject van de zusters der christelijke scholen ter harte te 

nemen 

- authentieke christelijke inspiratie handen en voeten wil geven in de dagelijkse 

onderwijsactiviteiten 

- affiniteit hebt met de regio (Brussel en Pajottenland) en bereid bent tot regelmatige 

verplaatsingen 

- ruim beschikbaar bent tijdens en buiten de lesuren 

- medewerkers uit het kleuter- en lager onderwijs kan coachen en waarderen 

- positief en discreet ingesteld bent 

- kennis hebt van het brede onderwijsveld en bereid bent tot verdere professionalisering 

- over de nodige (ped)agogische en ICT-vaardigheden beschikt 

- een teamspeler bent, maar tegelijk ook zelfstandig kan werken 

- over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwork en vergaderingen 

- je communicatievaardig bent: zowel mondeling als schriftelijk 

- bereid bent mee te werken aan de uitbouw van een sterke interne pedagogische 

begeleiding 

Ons aanbod 

Een uitdagende functie (halftijds, eventueel uit te breiden) met als werkterrein 12 basisscholen 

in het Pajottenland en Brussel.   
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Interesse? 

Voor meer informatie over de inhoud van deze job kan je terecht bij Ilse Selderslaghs (lid 

pedagogisch team) via i.selderslaghs@vorselaaroi.be . 

Solliciteren  

Indien je interesse hebt voor deze job stuur je een CV en een motivatiebrief waarin je aangeeft 

hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie naar  

vzw OZCS West-Brabant                                                                                                       

t.a.v. Johan Eliat, afgevaardigd bestuurder                                                                                  

per email: j.eliat@vorselaaroi.be . 

Solliciteren kan uiterlijk t.e.m. 15 juni 2020.  

Indien we je op basis van je CV en motivatie selecteren, zal je uitgenodigd worden voor een 

gesprek op 24 juni 2020. 
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