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               Aanwerving directeur (m/v) CLB Noordwest-Brabant 

 

                               Indiensttreding 01/09/2017 

                         

 

CLB Noordwest-Brabant begeleidt een 25.000 tal leerlingen, verdeeld over 84 

scholen (vrij en gemeentelijk onderwijs) in de rand boven Brussel van 

Steenokkerzeel tot Dilbeek en Londerzeel. De 65 personeelsleden (49 FTE) zijn 

ongeveer gelijk verdeeld over de vestigingsplaatsen Asse en Vilvoorde. 

 

De functie van directeur omvat verschillende taken en 

verantwoordelijkheden: 

 

- Inhoudelijke leiding van het centrum: toepassing van het decreet CLB  

(1-12-98), aanvullende wetgeving en nieuwe ontwikkelingen. 

- Visie, beleid en strategie: in overleg met bestuur en directiecomité 

(vestigingscoördinator en geneesheer-coördinator) de visie uitbouwen, 

beleidsbeslissingen voorbereiden en deze loyaal uitvoeren. 

- Communicatie: bewaken en verfijnen van de communicatie naar bestuur 

en personeel, naar overheden, scholen en partners in de hulpverlening. 

- Kwaliteitszorg: in samenwerking met de kwaliteitscoördinator en de 

kwaliteitsstuurgroep een actief kwaliteitsbeleid voeren. 

- Externe relaties: vertegenwoordigen van het centrum in organisaties 

waarmee het een werkrelatie heeft met het oog op netwerkvorming, het 

versterken van de draaischijffunctie en bij te dragen tot het professioneel 

imago van het centrum. 

- Financieel beheer: instaan voor het financieel beheer van het centrum en 

de vzw met optimaal benut van de werkingsmiddelen. 

- Logistiek beheer: de infrastructuur van beide vestigingen bewaken 

volgens de wettelijke voorschriften en oog hebben voor het creëren van 

een aangename werkplek voor de medewerkers. Zo nodig bouw- of 

renovatiedossiers aanmaken. 
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Vereisten betreffende diploma, ervaring en tewerkstelling: 

 

- Houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli, bij 

voorkeur master in de psychologische of pedagogische wetenschappen of 

arts met bijkomend diploma van gespecialiseerde studies in de 

jeugdgezondheidszorg. 

- Beschikken over ervaring in leerlingbegeleiding. 

- Het ambt van directeur is een voltijdse betrekking. 

 

 

Vereisten op het vlak van bekwaamheden en persoonlijkheid: 

 

- Je beschikt over leidinggevende en coachende kwaliteiten. 

- Je bent bereid tot een sterk engagement.   

- Je bent loyaal t.a.v. het bestuur en collegiaal t.a.v. de medewerkers. 

- Je bezit sterke relationele vaardigheden en vervult een voorbeeldfunctie. 

- Je hebt de nodige kennis en vaardigheden betreffende informatica, 

administratie (personeel) en regelgeving (CLB, onderwijs en vzw). 

- Je hebt een visie op actuele stromingen en vernieuwingen m.b.t. onderwijs 

en CLB. 

- Je participeert in een netwerk van organisaties en structuren in het brede 

onderwijsveld en het welzijnswerk. 

- Je bent maatschappelijk betrokken in een christelijk geïnspireerde 

organisatie. 

- Je bent bereid om de aan de gang zijnde hervorming van de werking van 

het centrum mee vorm te geven en te evalueren. 

 

 

Wij bieden: 

- Weddeschaal 599 

- Statuut personeelslid gesubsidieerd onderwijs (decreet 27-03-91) 

- Ruime vormingsmogelijkheden in een lerende organisatie 

- Een uitdagende functie in een dynamische personeelsgroep 

 

                                                    Interesse ? 

 

Stuur uiterlijk tegen 04/03/2017 uw sollicitatiebrief met cv naar de voorzitter 

van de vzw : Piet.Degreef@cm.be 

De kandidaten die voldoen aan de vereisten krijgen een online opdracht en 

worden door een interne commissie uitgenodigd voor een gesprek  

Een aanvullend extern assessment behoort tot de mogelijkheden. 

 

Uw sollicitatie wordt discreet behandeld. 

Voor meer informatie over deze vacature kan u zich wenden tot de huidige 

directeur : wilfried.neefs@clbnwb.be tel 0490/442848 
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