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Vacature  

 

 

 

 

 

Beleidsondersteuner (m/v/x) bij Vrij CLB Netwerk 

 

Vrij CLB Netwerk is op zoek naar een beleidsondersteuner bij het Vrij CLB Netwerk  

 

Vrij CLB Netwerk verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding 

 

Vrij CLB Netwerk houdt de vinger aan de pols in het vakgebied en bij belangengroepen. We staan in 

voor de continue ontplooiing van de CLB’ers in de vrije centra en hun vakgebied door te informeren, 

wetenschappelijke inzichten op te volgen en nascholing te organiseren. Voor de centra is het 

netwerk een forum voor kennisuitwisseling, -afstemming en meningsvorming.  

 

We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team. 

Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, 

leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons 

team mee te komen versterken. 

 

Opdracht 

  

Als beleidsondersteuner: 

 werk je nauw samen met de coördinator Beleid en Communicatie en de algemeen directeur 

van Vrij CLB Netwerk; 

 geef je mee vorm aan de beleidsvoorbereiding en communicatie en volg je de inhoudelijke 

dossiers mee op in afstemming en samenwerking met de coördinator en de inhoudelijke 

deskundigen; 

 volg je de beleidsontwikkelingen mee op in functie van beleidsondersteuning binnen Vrij CLB 

Netwerk en bereid je standpunten, werkteksten, engagementen enz. mee voor; 

 ben je een geboren netwerker en durf je advies geven over de wenselijke richting van het 

beleid; 

 heb je oog voor de noden van de CLB’s en werk je graag mee aan projecten en werkgroepen; 

 ben je in staat om juridische teksten en beleidsteksten te analyseren, te interpreteren, te 

monitoren, te valoriseren en te vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen naar de praktijk 

van leerlingenbegeleiding; 
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 werk je mee aan het opmaken van agenda’s en desgevallend verslagen van 

beleidsvoorbereidend- en ondersteunend overleg; 

 neem je een actieve rol op met betrekking tot de opvolging van de netoverstijgende 

werkgroep rond integrale jeugdhulp; 

 neem je deel aan de vergaderingen van de Internettensamenwerkingscel CLB (ISC). 

 

 

Profiel 

Diploma 

Bachelordiploma of masterdiploma  

Kennis 

 Je hebt een goed totaalinzicht in de opdrachten en werking van de CLB’s.  
 Je bent op de hoogte van de actualiteit en de vernieuwingen met betrekking tot de opdracht 

van CLB en onderwijs 
 Je hebt kennis en inzicht met betrekking tot de positionering van CLB ten aanzien van het 

beleidsdomein welzijn en partnerorganisaties in de jeugdhulp  
 Je hebt inzicht in de regelgeving met betrekking tot CLB.  
 Je hebt een basiskennis van de werking van de overheid en besluitvormingsprocessen  
 Algemene kennis van de gangbare softwarepakketten  

 

Attitudes 

 Je denkt toekomstgericht en volgt de maatschappelijke evoluties 
o Je bent kritisch ingesteld ten aanzien van evoluties in het maatschappijgebeuren en 

staat open voor vernieuwing en nieuwe ideeën  
o Je plaatst de CLB-sector en de centra in een ruimere maatschappelijke context  

 Je denkt probleemoplossend en kan een probleem identificeren en analyseren.  
o Je weegt voor- en nadelen af van de verschillende oplossingen  
o Je hebt het inzicht om tijdig externe deskundigen of collega’s in te schakelen voor de 

benadering van bepaalde problematieken of thematieken.  
 Je bent resultaatsgericht  
 Je bent bereid je bij te scholen waar nodig  
 Je werkt nauwkeurig, maar bent ook flexibel en stressbestendig 
 Je hebt zin voor initiatief, bent nieuwsgierig, leergierig en enthousiast 
 Je werkt zelfstandig 
 Je werkt graag samen met een team & met de collega’s 

 
Vaardigheden 

 Je bent vlot met de pen om opgedane relevante kennis delen met collega’s en externen  
 Je beschikt over analytische, algemene communicatieve, organisatorische en sociale 

vaardigheden  
 Je beschikt eveneens over sterke organisatie- en planningsvaardigheden  
 Je hebt ervaring met beleidsondersteuning 
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Aanbod 

 

Wij bieden je: 

 Een voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 
 Een uitdagende en afwisselende job in een dynamisch team 
 Mogelijkheid tot ontplooiing door zelfstudie en mogelijkheid tot het bijwonen van 

conferenties en events 
 Een stimulerende omgeving waarin je kans krijgt om je talenten verder te ontwikkelen  
 Een tussenkomst voor duurzaam woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets …) 
 Mogelijkheid tot 1 à 2 dagen thuiswerk per week 

 

Volgende statuten zijn mogelijk binnen de opdracht: 

 Aanstelling als gesubsidieerd personeelslid 
 TAO (tijdelijk andere opdracht) vanuit een CLB of een andere Onderwijsinstelling naar de 

Permanente Ondersteuningscel van het Vrij CLB Netwerk, met behoud van statuut en 
benoeming. 

 

Adres & Bereikbaarheid 

Vrij CLB Netwerk 

Anatole Francestraat 119 

1030 Schaarbeek 

 

Het Vrij CLB Netwerk ligt op wandelafstand van het treinstation van Schaarbeek. 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk door op 2 juli 2018  naar rebecca.cogneau@vclb-

koepel.be. 

  

Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en de werkomstandigheden kan je verkrijgen bij 

andre.verdegem@vclb-koepel.be   of   stefan.grielens@vclb-koepel.be of via 02 240 07 50.  

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 4, 5 of 6 juli aanstaande.   
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