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Nota 

 

 

VACATURE CLB-arts  

VCLB AMi 1 zoekt artsen vanaf 01/09/2018  voor 38 klokuren (38/36). Het effectieve 
tewerkstellingsvolume kan variëren naargelang de voorkeur van de kandidaten en de 

organisatorische mogelijkheden van het centrum.  
 
Het betreft tewerkstelling voor een volledig schooljaar.  
Als CLB-arts maak je deel uit van de medische equipe die instaat voor de systematische medische 
contacten, de vaccinaties en het nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten.  

Daarnaast werk je samen met het multidisciplinair (arts, paramedisch werker, psycho-pedagogisch 
consulent/werker, maatschappelijk werker en intercultureel bemiddelaar) onthaal- en/of 
trajectteam.  
Je staat samen met je teamleden in voor de leerlingenbegeleiding in samenwerking met een waaier 
van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening.  
 

Taken  
 uitvoeren van medische consulten en toedienen van vaccinaties evenals het opvolgen en/of 

verwijzen van leerlingen naar aanleiding van afwijkende bevindingen  

 nemen van profylactische maatregelen bij infectieziekten  implementeren van standaarden en 
protocollen om zo goed mogelijk ‘evidence based’ te werken  

 contacten leggen met leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners n.a.v. vragen in verband 
met de ontwikkeling, de gezondheid en het welbevinden van leerlingen  

 overleggen met medewerkers van eigen en andere disciplines in het kader van een optimale 
leerlingenbegeleiding; dat impliceert o.a. het in kaart brengen van onderwijsnoden en het 
formuleren van handelingsgerichte adviezen  …  

 
Verwachte competenties  
 in staat zijn om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren  

 kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht 
werken  

 bereid zijn om multidisciplinair samen te werken, op basis van gelijkwaardigheid  
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 zich loyaal opstellen tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s  

 gemotiveerd en positief ingesteld zijn  

 zich willen en kunnen inleven in de problematiek van de cliënt  

 kunnen samenwerken met netwerkpartners  

 zich flexibel willen en kunnen opstellen  

 bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen  

 onder alle omstandigheden rustig en tactvol blijven  

 basiscomputervaardigheden bezitten (Word, gebruik mailsysteem en internet) en zich vlot 
inwerken in sectoreigen software systemen  

 
Diplomavereisten (zie voor meer details omzendbrief ‘bekwaamheidsbewijzen in het 
CLB’) 
 diploma van arts of van doctor in de genees-, heel- en verloskunde 

 diploma van master in de geneeskunde 

aangevuld met een bijkomend diploma: 

- de academische graad van gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van 

jeugdgezondheidszorg; 

- de graad van master in de jeugdgezondheidszorg (master-na-masteropleiding). 

 een bijkomend ManaMa diploma jeugdgezondheidszorg of de intentie om deze opleiding te 
volgen strekt tot aanbeveling.  

 
Aanbod  
 een contract van tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (van 01/09/2018 t.e.m. 31/08/2019) 

met een mogelijkheid op verlenging  

 een maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement 
Onderwijs:  
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=511&p=24 

 
Interesse?  
Neem contact op met: 

 de directeur Gino Willems:  directie@clb-ami1.be  of op 014/50 74 00  

 de medisch coördinator Sofie Marynen: sofie.marynen@clb-ami1.be of op 03/380 38 00 
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