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 VACATURE 

   

Projectmedewerker 

LVS-VCLB (m/v) 

 

 

De Vrije CLB-Koepel vzw heeft een vacature voor een halftijdse projectmedewerker (m/v) in 

het kader van project ‘actualisering en uitbreiding van het LVS-VCLB’. 

 

Met dit project wil de Vrije-CLB-Koepel vzw het bestaande Leerlingvolgsysteem van VCLB 

integraal actualiseren (inhoudelijk en qua normering). Tevens willen we met dit project 

voorzien in de selectie en normering van diagnostische instrumenten die CLB’ers kunnen 

gebruiken bij individueel diagnostisch onderzoek rond schoolse vaardigheden bij oudere 

leerlingen (bovenbouw van lager onderwijs en beginjaren van secundair onderwijs). Op die 

manier wil VCLB-vzw investeren in een kwaliteitsverhoging van het diagnostisch handelen in 

de onderwijscontext.  

 

 

Statuut 

 

Volgende statuten zijn mogelijk: 

 Aanstelling als gesubsidieerd personeelslid 

 Detachering (verlof wegens opdracht) vanuit een Vrij CLB naar de Permanente 

Ondersteuningscel van de Vrije-CLB-Koepel vzw, met behoud van statuut en 

benoeming. 

 

 

Opdracht 

 

Je staat in – samen met een halftijdse collega – voor de concrete uitwerking en uitvoering 

van het projectplan, dat volgende onderdelen bevat: 

 

- Inhoudelijke studie van het bestaande LVS, m.n. toetsen wiskunde (5de en 6de leerjaar) 

en toetsen spelling (1ste tot 6de leerjaar) in relatie tot de leerplannen anno 2015 van de 

verschillende onderwijskoepels. Waar nodig de toetsen aanpassen of herwerken 

zodat ze in overeenstemming zijn met de leerplannen; 

- Overleg met de onderwijskoepels; 

- Ontwikkelen van diagnostisch materiaal voor gebruik door CLB; 

- Nakijken, herschrijven of schrijven van de toetshandleiding voor het normerings-

onderzoek (voor de verschillende toetsen); 

- Instaan voor het praktisch organiseren van het normeringsonderzoek dat verloopt in 

samenwerking met de CLB’s: voor elk normeringsmoment alle materialen tijdig 

klaarmaken voor de centra, instaan voor de communicatie met de centra, 

verzamelen van de normeringsgegevens, … 
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- Controleren van de verschillende boeken ‘analyse’ en ‘handelen’ van het LVS-VCLB 

op relevantie anno 2015. Waar nodig corrigeren en aanvullen met nieuwe materialen 

en nieuwe inzichten. 

 

 

Profiel 

 

 Diploma in de psychologische en/of pedagogisch wetenschappen, bij voorkeur 

licentiaat/master 

 Kennis van en heel duidelijke interesse voor en affiniteit met de algemene didactiek van 

het lezen, spellen en wiskunde en met het opvolgen van schoolse vaardigheden en 

leerproblemen 

 Kennis van, inzicht en vaardigheden in de handelingsgerichte diagnostiek en 

handelingsgericht werken. 

 Kennis van, inzicht en ervaring in de leerlingenbegeleiding vanuit eigen ervaring in een 

vrij CLB strekt tot aanbeveling. 

 Vlot in mondelinge en schriftelijke communicatie 

 Ervaring in het begeleiden van collega’s en/of het leiding geven aan een groep is een 

pluspunt 

 Zelfstandig kunnen werken met zin voor overleg en teamwerk  

 Beschikken over de nodige kritische zin 

 Flexibel, positief ingesteld, stressbestendig, open voor vernieuwing 

 Beschikken over de nodige organisatorische vaardigheden (MS-office, internet, 

vergadertechnieken, …) 

 

 

Praktisch 

 

 Tewerkstelling van 7 september 2015 tot 31 augustus 2016 (einddatum project). 

 De standplaats voor tewerkstelling is de Vrije-CLB-Koepel vzw, Anatole Francestraat 119, 

1030 Brussel. 

 Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud kan je krijgen bij Stefaan Jonniaux, 

coördinator Vormingscentrum of bij Stefan Grielens, algemeen directeur VCLB vzw 

(02/240 07 50). 

 

 

Interesse? 

 

Stuur dan je sollicitatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae per kerende aan 

stefaan.jonniaux@vclb-koepel.be. 
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