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Vacature 
 

  
COÖRDINATOR PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST (PBD) 

 

Kandidaten dienen zich vóór 23 april 2023 te melden bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie 

(werner.govaerts@steinerscholen.be). Na een eerste selectie zullen de kandidaten uitgenodigd 

worden voor een uitvoerig gesprek op dinsdag 9 mei 2023. Grondige kennis van het begeleidingsplan 

van de PBD is daarvoor vereist (https://steinerscholen.be/wp-

content/uploads/2020/08/Begeleidingsplan-2022-2025-PBD-Steinerscholen.pdf). 

Wij wensen ten laatste op 1 juni 2023 een besluit te nemen omtrent deze aanstelling. 

 

De federatie 
Een volledige beginselverklaring of ‘charter’ van de Federatie vind je op: 

https://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2020/08/Charter-Federatie.pdf 

 

Gewenst profiel  
U beschikt over:  

- een grondige kennis van en praktische ervaring in de steinerpedagogie, bij voorkeur ook 

voldoende vertrouwdheid met het onderwijs in de verschillende onderwijsniveaus en inzicht in 

de pedagogische opbouw van het steineronderwijs van kleuter tot jong volwassene; 

- een duidelijke en hedendaagse visie op steinerpedagogie anno 2023, nodig voor het vertalen van 

pedagogische inzichten naar de concrete klaspraktijk; 

- ervaring in het schooloverstijgend werk van de steinerpedagogische beweging, en zo mogelijk 

ook met het koepeloverstijgend werk; 

- veelzijdige interesse in de actuele onderwijsontwikkelingen, inclusief het onderwijsbeleid; 

- minimaal een subsidieerbaar bachelor- of masterdiploma in het onderwijs en pedagogische 

bekwaamheid;  

- organisatorische kwaliteiten; 

- besluitvaardigheid; 

- vaardigheden om een team te leiden, te motiveren, op te volgen, bij te sturen; 

- vaardigheden om docenten te contacteren, te begeleiden, te motiveren, op te volgen, bij te sturen; 

- een goede schrijfvaardigheid en de kwaliteit om de eigenheid van het steineronderwijs in 

gangbare (ook onderwijskundige) taal te formuleren; 

- een gezonde portie humor en relativeringsvermogen; 

- het vermogen om de complementariteit van talenten (ook t.o.v. het eigen profiel) optimaal te 

benutten en te zoeken naar bezielde en begeesterde samenwerking, waarin zelfsturing en 

gedeeld leiderschap kunnen groeien; 

- verbindende sociale kwaliteiten; 

- bereidheid tot blijvende eigen professionalisering; 

- een hands-on-mentaliteit: operationele taken zijn in een kleine organisatie niet te vermijden. 
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U bent bereid om  

- in hoofdzaak te werken op de zetel van de Federatie: Gitschotellei 188, te Borgerhout – in 

overleg kan er ook een gedeelte thuiswerk worden afgesproken; 

- u te verplaatsen naar scholen en verschillende locaties (voornamelijk in Brussel, Gent en 

Antwerpen) voor overleg. 

 

Wij bieden 
- een halftijdse betrekking als pedagogisch adviseur met verloning volgens de geldende barema’s 

(afhankelijk van het diploma), aangevuld met minstens 25% tewerkstelling in uren-leraar, in 

functie van de eigen mogelijkheden tot het opnemen van bijkomende PBD-taken (een voltijdse 

betrekking is dus ook mogelijk, afhankelijk van welke bijkomende PBD-taken de coördinator zelf 

kan opnemen) 

- een werkplek met kansen tot ontplooiing en vernieuwing van de Vlaamse steinerpedagogie  

- interactie met gedreven collega’s in de PBD, de Federatie en de Scholengemeenschappen 

Basisonderwijs en Secundair Onderwijs, OKO en andere begeleidingsdiensten 

- deelname aan overlegstructuren waar pedagogische visies, belangen en (eventueel politieke) 

strategieën elkaar ontmoeten en maatschappelijk belangrijke besluiten worden genomen. 

 

Uw taken en bevoegdheden 
Essentieel in de functiebeschrijving zijn onderstaande taken: 

1. coördinatie en inhoudelijk beleid van de PBD (zie begeleidingsplan) 

2. organisatie van de competentiebegeleiding 

3. samenwerking met andere PBD’s binnen OKO, het leersteuncentrum OKOplus en de PBD’s 

van de andere koepels 

4. deelname aan formeel en informeel overleg inzake onderwijsbeleid met het oog op 

belangenverdediging van (de PBD van) de steinerscholen en de steinerpedagogie 

5. opvolgen van de beleidsprioriteiten inzake kwaliteit van het onderwijs (onder meer Leer.) 

6. creëren van aanbod van begeleiding + beheer van vraag naar begeleiding 

7. aansturen van de pedagogisch begeleiders 

8. coördinatie en organisatie van het vormingswerk van de PBD: cursussen, vormingsdagen, 

klas- en vakdagen, lerarendagen, online cursussen enz. 

9. bijdrage tot communicatie van de Federatie, vnl. wat het vormingswerk betreft (website, e-

mails, folder, …), maar ook inzake de publicatie van brochures, educatieve cahiers en boeken 

ter ondersteuning van de steinerpedagogie én inzake het onderhouden, updaten en 

regelmatig vernieuwen van de website en andere digitale informatie 

10. bijdrage tot het strategisch beleid van de Federatie Steinerscholen door deelname in intern 

bestuur en bestuursorgaan 

De functie is combineerbaar met andere opdrachten binnen de PBD of een van de scholengemeen-

schappen. 
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Concreet: als u wenst te solliciteren, stuur dan een motivatiebrief met beknopt CV naar de voorzitter 

van de sollicitatiecommissie (werner.govaerts@steinerscholen.be). Ook voor meer informatie kunt u 

bij de voorzitter terecht. 

mailto:werner.govaerts@steinerscholen.be

	Vacature
	De federatie
	Gewenst profiel
	Wij bieden
	Uw taken en bevoegdheden

