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Een vestigingshoofd voor Vrij CLB Meetjesland (m/v/x) 

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. Sedert 17 maart 2020 maken wij deel uit van de Vrije CLB Archipel vzw. 

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.  

Daarnaast is het CLB ook een voorziening Jongerenwelzijn/Opgroeien, met een team van 5 medewerkers, die 

o.a. casemanagement en contextbegeleiding opnemen binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 

1 Wie zoeken we? 

1.1 Opleiding 

 Master  

 Ervaring in een leidinggevende functie en in coaching van veranderprocessen. 

 Interesse voor en voeling met jeugdhulp en CLB, is een voorwaarde. 

1.2 Aanstelling  

 Voltijds (36 urenweek) 

 Nieuwe functie: vanaf half november tot 31 augustus 2021, met kans op verlenging. 

 Ambt: coördinator master (Onderwijs Vlaanderen: salarisschaal 540 – tijdelijk - adjunct directeur SO) 

1.3 Competenties 

 Teamspeler:  geloof in de kracht van teamwerking, inspraak, luistervaardig, delegeren, … 

 Kwaliteitsbewaking: wat vergt borging ? Wat vergt verbetering?  

 Technologiegericht: innovatie i.f.v. betere productiviteit door inzet van technologie. 

 Besluitvaardig (durven) en doorzetter (tot het “af” is). 

 Sociaal ondernemend 

- Aanmoedigen  en faciliteren van lokale, innovatieve initiatieven die de begeleiding van leerlingen thuis 

en op school versterken (zowel CLB-intern als in de lokale netwerken). 

- Inzetten op duurzaam en inclusief personeelsbeleid 

- Meewerken aan duurzaam beheer van middelen. 

 Communicatievaardig: 1 op 1-gesprekken, voor groepen, schriftelijk. 

 Adaptief leiderschap 

- De CLB-context is Volatiel (= snel veranderend), Onzeker, Complex en Ambigu (VOCA) 

- Dit vergt flexibiliteit en beweeglijkheid, zonder de grote beleidslijnen uit het oog te verliezen 

1.4 Persoonlijkheidskenmerken 

 Warm, optimistisch en positief 

 Kritische zin en zelfreflectie 

 Bereid tot grote inzet 

 Verantwoordelijkheidszin  
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 Doelgericht, methodisch en gestructureerd 

 Praktisch en concreet 

 Efficiënt en snel 

 Innovatief, inspirerend en creatief: technologisch en in ruime zin 

 Welbespraakt en luisterbereid 

 Toekomstgerichte blik 

2 Welk takenpakket? 

2.1 Beleid en strategie dienstverlening 

 Operationaliseren visie en beleidsplannen 

 Inhoudelijke ondersteuning personeel faciliteren 

 Meewerken aan en bewaken van de kwaliteitszorg  

 Inzetten op stakeholdersmanagement en lokale inbedding 

2.2 Personeelsbeleid 

 Professionalisering 

 Selectie en aanwerving i.s.m. stafleden en directeur.  

 Diverse aspecten van personeelsbeheer 

2.3 Interne en externe communicatie  

2.4 Samenwerkingsbeleid met scholen 

 Ondersteuning van de schoolgerichte werking van de teams 

 Contacten met de scholen, scholenoverleg, bemiddelen, standpunten vastleggen : i.s.m. stafleden en 
directeur 

 Samenwerking met pedagogische begeleidingsdiensten en ondersteuningsnetwerken faciliteren en 
coachen. 

2.5 Diverse opdrachten horend bij de leidinggevende functie 

3 Praktisch 

3.1 Waar ? 

De plaats van tewerkstelling is Vrij CLB Meetjesland, Visstraat 14 te 9900 Eeklo. Je moet je zelfstandig en met 

eigen vervoer kunnen verplaatsen naar onze scholen, naar vergaderingen die buiten Eeklo plaats vinden. 

Beschikken over een rijbewijs en een wagen is daarom aanbevolen. Met een eigen e-bike (speedelec) lukt dit 

ook. Openbaar vervoer: eerder beperkt aanbod, afhankelijk van je woonplaats. 

3.2 Interesse ? 

 Meer info: Tom Walgraeve, directeur (09 376 70 50) 

 Stuur je sollicitatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae naar sollicitaties@vclbmeetjesland.be  (t.e.m. 

28 oktober) 

 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. We nemen enkel 

contact op, in overleg met jou. 

mailto:sollicitaties@vclbmeetjesland.be
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3.3 Tijdspad en procedure ? 

 Week 26 oktober 

o 28 oktober: deadline kandideren. 

o Selectie van 4 kandidaten op basis van de schriftelijke kandidatuur door directeur Vrij CLB 

Meetjesland. 

 Week 9 november 

o 10 november – in de loop van de namiddag en vooravond ; reservemoment op 12 november 

namiddag en vooravond. 

Plaats: Gezondheidscentrum Meetjesland (Conferentiezaal en TOS) – Visstraat 14 - Eeklo 

 Indiensttreding mogelijk van half november. 

3.4 Diversiteit en inclusiviteit ! 

Vrij CLB Meetjesland zet in op diversiteit en inclusiviteit. We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit en 

inclusiviteit 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. 


