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Sedert 1938 pionieren wij met leerlingenbegeleiding in Eeklo. Voortbouwend op deze 

innovatieve traditie, groeiden we uit tot een dynamisch en slagkrachtig centrum voor 

leerlingenbegeleiding in en voor het Meetjesland.  

Met 35 CLB-medewerkers helpen wij mee aan de leerlingenbegeleiding van 12 500 kinderen en 

jongeren. Zij zijn leerling van 36 basisscholen en 9 secundaire scholen in het Meetjesland. 

Meer info over onze organisatie vind je op www.vclbmeetjesland.be . 

Voor ons team basisonderwijs verwelkomen wij graag een tijdelijke, nieuwe collega. 

 

Vacature Maatschappelijk werk 

 

 Tewerkstellingstijd: 100 % 

 Statuut:  

 Tewerkstelling 1 (50%): je vervangt halftijds een maatschappelijk werker BaO die 

ouderschapsverlof neemt van 1 september 2013 tot eind februari 2014.  

 Tewerkstelling 2 (50%): de kans is zeer waarschijnlijk dat we je ook een halftijdse functie 

kunnen aanbieden met o.a. opdrachten in het buitengewoon basisonderwijs en het 

kansenbevorderend werken. Deze tewerkstelling loopt dan van 1 september tot eind augustus 

2014. 

 Jouw taak: 

o Je wordt CLB-contactpersoon voor een groep van basisscholen en buitengewoon 

onderwijs. 

o Je hebt een instellingsgebonden opdracht van kansenbevordering voor de doelgroepen, 

waarbij de belangrijkste (officiële) achterstellingsindicator het eerder lage 

opleidingsniveau van de ouders is. Je gaat dan o.a. innovatief aan de slag met de 

netwerkpartners van het CLB. 

o Je voert alle taken uit die eigen zijn aan het ambt: onthaal van zorgvragen, 

vraagverheldering, diagnose, informatieverstrekking, schoolondersteuning, kortlopende 

begeleidingen, doorverwijzing, administratieve taken, … . 

o Je neemt deel aan teamoverleg. 

o Je werkt samen met je CLB-collega’s en met de cellen leerlingbegeleiding van de school.  

http://www.vclbmeetjesland.be/


 Voorwaarden: 

o Diplomavereisten: je vindt die in bijlage. 

o Je schrijft een paper (één A4, lettertype Arial 10) met als onderwerp: “De plaats van het   

“Huis van het Kind” in de werking van Vrij CLB Meetjesland” . 

(http://www.huizenvanhetkind.be) . Gelieve de paper uiterlijk op dinsdag 18 juni te 

bezorgen (zie ook verder). 

o Je kan je vrijmaken op 26 juni van 15u tot 18u voor de selectieprocedure. 

 

 

Jouw vragen of kandidatuur kan je richten aan Trees Schaumont, hoofdcoördinator, via mail: 

trees.schaumont@vclbmeetjesland.be , of op de coördinaten die je vindt in het briefhoofd.  

 

Bijlage bij vacature MW 100% 

 

1. Vereiste bekwaamheidsbewijzen: http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Bekwaamheidsbewijs_mw.htm  

We geven hierbij de voorkeur op diploma’s die gericht zijn op maatschappelijk werk. 

2. Kennis, vaardigheden, attitude 

- Je hebt ervaring in of met de CLB-sector, bij voorkeur in het basisonderwijs en 

buitengewoon basisonderwijs.  

- Je hebt notie van het hulpverleners- en zorglandschap in en rond het Meetjesland. Je hebt 

het ervaring in kansenbevorderend werken. 

- Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief en innovatie i.s.m. netwerkpartners. 

- Je bent gericht op samenwerking. Je hebt zin om er tegenaan te gaan samen met 

enthousiaste collega’s en optimistisch te blijven, ook op moeilijke momenten. 

- Je benadert de vraagstukken en problemen van en rond leerlingen met een open en 

positieve attitude. Het gedachtegoed van het handelingsgericht werken, 

kansenbevorderend werken en integrale jeugdhulp, ben je sterk genegen. 

3. Kandidatuur 

Je stuurt de paper (zie hoger), je CV, een kopie van je diploma en je korte motivatie op tijd in 

t.a.v. Trees Schaumont. 

4. Referenties 

Je beschikt over een positieve referentie. Dit hoeft niet een document te zijn. 

Contactgegevens van b.v. een leidinggevende van een vorige werkgever volstaan. Je 

vermeldt deze in het CV. 
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