
  
 
 
 

 
 059/51 05 24       

info@sterkescholen.be 
www.sterkescholen.be 

 
Algemeen Directeur:  
Chris Vandecasteele 

 

Leon Spilliaertstraat 21 
8400 Oostende 

 
Vacature: Coördinator CDBSO Maritiem Instituut Mercator (Centrum Deeltijds Beroeps Secundair 
Onderwijs) 
 

Ambt Coördinator CDBSO Maritiem Instituut Mercator 

Profiel ▪ Minimum Bachelordiploma 
▪ Affiniteit met het opleidingsaanbod van het Maritiem Instituut Mercator in het 

algemeen en met het zeevisserijonderwijs in het bijzonder. 
▪ Vormingsattest directeur Secundair Onderwijs of vormingsattest coördinator 

CDBSO is een meerwaarde. 
▪ Zie functiebeschrijving  zoals geldig in Scholengroep Stroom. 

Plaats Mercatorlaan 15, 8400 Oostende 

Ingangsdatum Na bekrachtiging in de daaropvolgende Raad van Bestuur. 
 

Verloning Weddenschaal zie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/  
 

Kandidaatstelling Op mailadres: annelies.taveirne@sterkescholen.be  en cc naar ad@sterkescholen.be   
 
U krijgt een expliciete mail terug als je kandidaatstelling goed ontvangen is, wat geldt 
als ontvangstbewijs. 
 
Wij dienen te ontvangen: een uitgebreid CV met foto (max. 3 A4) en een uitgeschreven 
motivatie (max. 2 A4)   
 
Uiterste datum mail: 6 januari 2023 om 12h. 
 

Procedure Na screening van uw CV en motivatie, kunt u in de week van 9 januari een antwoord 
verwachten op de kandidaatstelling.  
 
Indien positief gevolg wordt gegeven aan de kandidaatstelling, verloopt de procedure 
als volgt (onder voorbehoud van wijziging van data):  
- 11 januari om 13h00: technische proef 
- 12 januari vanaf 16h30: interview 

Beoordeling en 
selectie 

CV – moet voldoen aan de voorwaarden 
Motivatie – 20 punten 
Technische proef – 40 punten 
Mondeling interview (inhoud-vorm-attitude) – 40 punten 

Verdere 
inlichtingen 

Chris VANDECASTEELE, Algemeen Directeur 
Annelies TAVEIRNE, HR-beleidsondersteuner 
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FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINATOR CDBSO 
 

1. Vormings- en opleidingsaanbod en pedagogisch beleid. 
▪ In overleg met de directie het opleidings-en vormingsaanbod en het pedagogisch beleid van 

het centrum bepalen, organiseren en coördineren. 
▪ Analyseren van de omgevingsfactoren waarbij de doelgroep en de 

tewerkstellingsmogelijkheden in acht genomen worden. 
▪ Zorgen voor een goed uitgebouwde trajectbegeleiding in het centrum. 
▪ Opstellen van het centrumreglement in overleg met alle betrokken partijen. 

 
2. Tewerkstelling en alternatieven 

▪ Bemiddelen voor tewerkstelling voor de leerlingen of alternatieven en het verder opvolgen van 
de contracten. 

▪ Bemiddelen bij conflictsituaties tussen leerlingen en bedrijf. 
▪ Goede relaties onderhouden met VDAB, andere opleidingscentra, socio-economische en socio-

culturele milieus van de regio, CLB, de bedrijfswereld en openbare sector. 
▪ Initiatieven nemen tot projecten die de tewerkstellingskansen van de leerlingen kunnen 

vergroten. 
 
3. Leerlingbegeleiding 

▪ In overleg met alle betrokken partijen zorgen voor een zo optimaal mogelijke begeleiding van 
de leerlingen. 

▪ Geïnteresseerde leerlingen en ouders informeren over het DBSO, de mogelijke tewerkstelling 
en de alternatieven. 

▪ Onthaal van de leerlingen en ouders organiseren, zorgen voor een goede intake en het 
doorspelen van relevante gegevens aan het team. 

▪ Leerlingen oriënteren, opstellen van een trajectbegeleidingsplan en bijsturen wanneer nodig. 
▪ Leerlingen begeleiden in crisissituaties en indien nodig doorverwijzen naar professionele 

hulpinstanties. 
▪ Goed gedrag en positieve attitudes van de leerlingen aanmoedigen, afwijkend gedrag 

bespreekbaar maken, bijsturen en sanctioneren indien nodig. 
 
4. Personeelsbeleid 

▪ In overleg met de directie personeel aanwerven, begeleiden en ondersteunen. 
▪ In overleg met de directie gesprekken houden met de medewerkers over hun dagelijks 

presteren en de prestaties van de medewerkers bijsturen. 
▪ Aandacht hebben voor de persoonlijke noden van de medewerkers. 
▪ In overleg met de directie zorgen voor een nascholingsbeleid. 

 
5. Financieel en materieel beheer 

▪ In overleg met de directie de begroting van het centrum opmaken en zorgen voor de 

uitvoering. 

▪ De toegewezen middelen optimaal beheren. 

▪ Het patrimonium van het centrum vrijwaren. 
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▪ Optimaliseren van mogelijkheden tot subsidiëring en het aantrekken, aanvragen en verwerken 

van extra (financiële) middelen. 

 

6. Communicatie, overleg en samenwerking 
▪ Zorgen voor een goede communicatie, overleg en samenwerking binnen het centrum en met 

externe organisaties met het oog op de maximale ontplooiing  van de leerling, het verhogen 
van de inzet en het engagement van het team en een effectieve en efficiënte  werking van het 
centrum. 

▪ Er voor zorgen dat de directie op de hoogte is van de dagelijkse werking van het centrum en 
geïnformeerd wordt over problemen en plannen. 

▪ De instroom van leerlingen, het imago en de ontwikkeling van het centrum en het DBSO 
bevorderen. 
 

7. Nascholing 
▪ Een open en onderzoekende houding hanteren in functie van de eigen professionele 

ontwikkeling en de verbetering van de praktijk en kwaliteit. 

▪ Op de hoogte blijven van de meest recente evoluties en vernieuwingen relevant voor het ambt 

en het onderwijs. 

▪ Nieuwe kennis en methodes verwerven en deze toepassen.  

▪ Ervaring en expertise uitwisselen met collega’s. 

▪ Observatiegegevens en evaluatiegegevens hanteren om kritisch te reflecteren op het eigen en 

collectief handelen en bijsturen waar nodig. 

▪ Aan de slag gaan met feedback, feedup en feedforward uit functionerings- en 

evaluatiegesprekken. 
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