Gedetacheerde leerkracht:
themaspecialist 'Cultuur in de Spiegel en
Leesplezier' en 'Kunstkuur' (2 vacatures)

DiplomaGraduaats- of bachelordiploma
OrganisatieDepartement Onderwijs En Vorming
ContractBepaalde duur (Voltijds)

De functie in het kort

Als thema-specialist ‘Cultuur in de Spiegel en Leesplezier’ zal jouw takenpakket vooral
bestaan uit het inhoudelijk en administratief opvolgen van Cultuur in de Spiegel en het
mee ondersteunen van acties rond leesplezier. Dit betekent zowel de zorg voor de
lopende samenwerkingsinitiatieven, de communicatie…als de omkadering ervan.

Als teamlid luister je naar zowel interne als externe doelgroepen en vertaal je hun noden
en wensen in een oplossing. Binnen het team werk je mee aan de aansturing en
promotie van Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen. Je volgt het netwerk Lezen op school,
acties Boekenjuf/-meester, Gouden Poëziemedaille en Poëziesterren mee op.
Je werkt daartoe nauw samen met de collega’s van de Cultuurcel om de afstemming
binnen het team en de raakvlakken met de andere acties en evenementen te bewaken,
daarbij strevend naar efficiëntie en voortdurend verbeteren van de werking.

Als themaspecialist ‘Kunstkuur’ zal jouw takenpakket vooral bestaan uit het opvolgen
van Kunstkuur in alle betekenissen van het woord. Dit betekent zowel de zorg voor de
lopende samenwerkingsinitiatieven als de omkadering ervan.
Als teamlid luister je naar zowel interne als externe doelgroepen en vertaal je hun noden
en wensen in een oplossing. Binnen het team werk je mee aan de aansturing en
promotie van Kunstkuur.
Je werkt daartoe nauw samen met de collega’s van de Cultuurcel om de afstemming
binnen het team en de raakvlakken met de andere acties en evenementen te bewaken,
daarbij strevend naar efficiëntie en voortdurend verbeteren van de werking.

Je werkt nauw samen met de collega’s van de afdeling Basisonderwijs en DKO en de
andere afdelingen binnen het departement onderwijs. Naast het departement onderwijs
zijn er nog verschillende onderwijs- en cultuuractoren waarmee regelmatig overleg
wordt gepleegd. Binnen de cultuursector is er o.m. regelmatig overleg met de collega’s
van departement cultuur en Publiq.

Wie zoeken we?

CANON Cultuurcel zoekt gedetacheerde collega’s uit het (basis)onderwijs met het talent
en de goesting om ons team te versterken.

Kennis van zowel de artistiek-pedagogische werking van het basisonderwijs als de
invulling van cultuureducatie in één of meer onderwijsniveaus: basisonderwijs,
secundair, en eventueel ook hoger onderwijs is gewenst of wordt op korte termijn
ontwikkeld.
Je komt terecht in een dynamisch team, waarbij je wordt ondersteund en met teamleden
ideeën en vragen kan aftoetsen, maar waar je wel zelfstandig kan werken binnen je
eigen takenpakket.
Deelnemingsvoorwaarden

• Je bent minstens in het bezit van een bachelorsdiploma, ervaring (of een extra
opleiding) in een communicatiegerichte functie of sector is een pluspunt.
• Je bent werkzaam in het onderwijs en hebt minimaal 3 jaar ervaring.
• Je nieuwe opdracht start op 1 september 2019. Je werkt voltijds als gedetacheerde
leraar. Dit betekent dat je personeelslid blijft van je school maar tijdelijk een andere
voltijdse opdracht krijgt. Anciënniteit en loon lopen verder. De overeenkomst geldt voor
één jaar en kan daarna verlengd worden. Je hoeft niet vast benoemd te zijn.
Personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds
kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de CLB's komen in aanmerking.
Je vaktechnische competenties

Voor de functie van themaspecialist ‘Cultuur in de spiegel en Leesplezier’:

• Je hebt een goede kennis van het onderwijsveld en de theorie Cultuur in de Spiegel in
het bijzonder of bent bereid je hierin te verdiepen op korte termijn.
• je hebt inhoudelijke knowhow en doorzicht over verschillende onderwijsniveaus
(DKO, basis, secundair, en eventueel ook hoger onderwijs) met de nadruk op het
basisonderwijs.
• Je hebt een hart voor lezen en (basis)kennis over jeugdliteratuur.
• Je hebt een goede basiskennis van het office-pakket. Dagelijkse toepassingen van
Word, Excel, PowerPoint, Outlook en SharePoint.
• Ervaring in het opzetten van Cultuur in de Spiegel projecten is een pluspunt.
Voor de functie van themaspecialist ‘Kunstkuur’:

• Je hebt een goede kennis van het onderwijsveld en het DKO in het bijzonder of bent
bereid je hierin te verdiepen op korte termijn.
• je hebt inhoudelijke knowhow en doorzicht over verschillende onderwijsniveaus
(DKO, basis, secundair, en eventueel ook hoger onderwijs) met de nadruk op het
basisonderwijs.
• Je hebt een goede basiskennis van het office-pakket. Dagelijkse toepassingen van word,
excel, powerpoint, outlook en sharepoint.
• Ervaring in samenwerking tussen scholen en academies is een pluspunt.

Wat bieden we?

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je
komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een

permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt kansen voor eigen
inbreng, initiatief, verantwoordelijkheid en breed engagement. Er is ook tijd voor inservice training, begeleiding en vorming.

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van
het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt
over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Er is ook een parkeergarage onder het gebouw.

Als gedetacheerde leerkrachtᶥ behoud je je betrekking in je eigen school (vervanging
voor de duur van de detachering), wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met
‘dienstactiviteit’.
Je onderwijsloon wordt gewoon doorbetaald. Gedetacheerde leerkrachtenᶥ hebben
bovenop hun gewoon loon recht op een extra detacheringsvergoeding (afhankelijk van
je diploma).

Elke medewerker presteert volgens de 38-uren week, soepel op te nemen volgens een
evenwichtig en persoonlijk flexibel werkplan. Er is mogelijkheid tot telewerk in overleg.
Avond- en weekendwerk maken soms deel uit van het takenpakket. Die uren kunnen
gecompenseerd worden maar er is geen extra financiële vergoeding voor. Er zijn
glijdende werktijden (met een verplichte middagpauze van 30 minuten).
Je schoolvakantie wordt vervangen door de vakantieregeling volgens het
ambtenarenstelsel d.w.z. 35 dagen verlof per jaar, vrij op te nemen. Aanvullend op dit
verlof krijg je de week tussen kerstdag en Nieuwjaar en de vaste feest- en decretale
dagen nl. paasmaandag, O.H.Hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15
augustus, 1 en 2 november, 11 november en 15 november.

Tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.

Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht
op een gratis abonnement, eventueel aangevuld met een fietsvergoeding. Voor extra
opdrachten krijg je een vergoeding voor je treinticket of het aantal kilometers met de
wagen (vertrek van thuis uit of vanuit Brussel).
Bovendien word je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden.

De werkplek

Departement Onderwijs En Vorming

Adres
Koning Albert II-laan 15 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
Routeplanner

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de
deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je

solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle
relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.
Contactpersoon
Melissa Lievens

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk
weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten
en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat
ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden
kunt deelnemen aan de selecties.
Solliciteren kan tot en met 19 juni 2019 ('s avonds om 23u59')

Om te solliciteren stuur je jouw CV via mail
naar sollicitaties.departement@ond.vlaanderen.be.
Vergeet niet om bovenaan je sollicitatiebrief het vacaturenummer te vermelden.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

