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Projectmedewerker LARS en Onderwijskiezer (m/v) 

 

 

De Vrije-CLB-Koepel vzw en CLB GO! hebben een vacature voor een deeltijdse (60%) 

projectmedewerker voor het informatiseringsproject LARS en Onderwijskiezer.  

 

De Vrije-CLB-Koepel vzw (VCLB vzw) en de CLB GO! verenigen centra voor 

leerlingenbegeleiding. Net als in de centra stoelen alle activiteiten op dezelfde ultieme 

drijfveer: elke leerling de beste kansen bieden voor de toekomst. Dit doen we onder meer via 

de verdere ontwikkeling van LARS als elektronisch leerlingendossier en Onderwijskiezer als hét 

hulpmiddel voor het kiezen van een studierichting.  

 

 

Statuut 

 

 40% GECO-statuut. Voorwaarde: voldoen aan de voorwaarden van het statuut van 

gesubsidieerd contractueel (u hoeft echter niet in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 

te wonen) in uitvoering van de overeenkomst betreffende de tewerkstelling van de 

gesubsidieerde contractuelen in de Nederlandstalige onderwijsinstellingen en –

organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (= GECO-statuut). Zie Actiris.  

 20% gesubsidieerde aanstelling binnen de CLB-sector. 

 

 

 

Opdracht 

 

 

 Als medewerker voor het informatiseringsproject LARS sta je mee in voor het 

ondersteunen en uitwerken van alle initiatieven die tot doel hebben LARS binnen de 

CLB’s te optimaliseren: 

o Samen met de projectverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de 

implementatie van LARS in de CLB sector; 

o Je geeft ondersteuning bij de datawarehouse van LARS; 

o Je participeert actief aan werkgroepen gerelateerd aan datawarehouse LARS; 

o Je verzorgt de communicatie tussen de verschillende interne en externe partijen 

en specifiek naar het werkveld en inzonderheid de kwaliteitscoördinatoren, 

LARS-coaches en directies. 

o Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van nascholingen inzake 

datawarehouse. 

o Je vormt een goed draaiend team met de implementatiemedewerkers. 

http://www.actiris.be/ce/tabid/724/language/nl-BE/Gesubsideerde-contractuelen.aspx
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 Als medewerker voor het project Onderwijskiezer sta je mee in voor het ondersteunen 

en uitwerken van initiatieven die tot doel hebben Onderwijskiezer binnen de CLB’s te 

optimaliseren: 

o Je bent verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van 

Onderwijskiezer bij de CLB’s; 

o Je brengt het belang van synergiën tussen LARS en Onderwijskiezer onder de 

aandacht; 

o Je geeft ondersteuning bij de dataware van Onderwijskiezer; 

o Je verzorgt de communicatie tussen de verschillende interne en externe partijen 

en specifiek naar de verantwoordelijken binnen het werkveld. 

o Je participeert actief aan werkgroepen gerelateerd aan datawarehouse 

Onderwijskiezer; 

o Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van relevante nascholingen. 

o Je vormt een goed draaiend team met de medewerkers. 

  

 

 

Profiel 

 

 

Diploma 

 

Bachelor 

 

Kennis  

 

■ Je hebt een goed totaalinzicht in de opdrachten en werking van de CLB. 

■ Je hebt uitgesproken interesse voor informatisering. 

■ Je hebt ervaring met datawarehouse. 

 

Vaardigheden 

 

■ Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed en graag in een groep. 

■ Je hebt ervaring in het begeleiden van collega’s en je schrikt er niet voor terug om leiding 

te geven aan een groep. 

■ Je bent in staat om vergaderingen voor te zitten en in goede banen te leiden. 

■ Je bent vlot in communicatie, zowel schriftelijk als mondeling. 

■ Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden. 

 

Attitudes 

 

■ Je bent sociaal, je werkt graag en vlot samen met collega’s. 

■ Je bent flexibel en stressbestendig. 

■ Je hebt een positieve ingesteldheid en je staat open voor vernieuwing. 
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Praktisch 

 

■ Indiensttreding is voorzien in september 2016 

■ De plaats van tewerkstelling is de Vrije-CLB-Koepel vzw, Anatole Francestraat 119, 1030 

Brussel. 

■ Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en werkomstandigheden kan je krijgen bij 

Annelien Maebe. 

 

 

 

Interesse? 

 

 

Stuur dan je sollicitatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae zo snel mogelijk en uiterlijk 

tegen16 september  2016 aan annelien.maebe@vclb-koepel.be. 

 

 


