
 

  

Vacature 



 

 
  

 
Voor de versterking van het Openbaar Ondersteuningsnetwerk Limburg  zoeken wij  een gedreven 

 

Netwerkcoördinator  

Doel van de functie 
 
Vanaf 1 september 2019 zullen de openbare scholen voor buitengewoon onderwijs in de provincie Limburg 
samen het Openbaar Ondersteuningsnetwerk (ONW) Limburg opstarten. Een belangrijke functie binnen dit 
netwerk is die van netwerkcoördinator, de onontbeerlijke schakel tussen beleid en de werkvloer.  

Jobinhoud 
 

 Je bent in de eerste plaats verantwoordelijk om samen met de verschillende partners van het 

Ondersteuningsnetwerk de visie en het strategisch beleid van de organisatie uit te tekenen. De 

beslissingen die hieromtrent genomen worden dien je te implementeren en te bewaken.  

 Je geeft leiding aan een team van regioverantwoordelijken. Je coacht en motiveert hen. Je gaat 

samen met hen aan de slag om de werking van de organisatie vorm te geven, te evalueren en 

indien nodig bij te sturen. Zelfsturing en kennisdeling zijn binnen dit team belangrijke 

aandachtspunten.  

 Je gaat na of de werking en de wijze waarop er ondersteund wordt, voldoende gelijkgericht en 

gelijkvormig is over de verschillende regio’s heen. Je onderneemt acties om dit te bevorderen. 

 Je bent verantwoordelijk voor de aanwervingsprocedure van nieuwe ondersteuners. Hiervoor zorg 

je voor een vlotte samenwerking tussen regioverantwoordelijke, BUO-directeur en jezelf.  

 Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van zowel ondersteuners als regioverantwoordelijken. 

Het is jouw taak om zowel op vraag als op eigen initiatief de BUO-directeur op de hoogte te houden 

van het functioneren van personeelsleden.    

 Je fungeert als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het OONW Limburg.  

 Je stelt een operationeel professionaliseringplan op voor het volledig ondersteuningsnetwerk.  

 Je bouwt een professioneel netwerk uit binnen het Limburgse onderwijslandschap.  

Wat verwachten wij? 
 

 Je hebt aantoonbare kennis van het ondersteuningsmodel en de regelgeving. Ervaring binnen een 
ondersteuningsnetwerk strekt tot de aanbeveling. 

 Je bent een echte verbinder/ bemiddelaar en beschikt over de nodige communicatieve 
vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Zoeken naar consensus is jou niet vreemd.  

 Je hebt zowel leidinggevende als coachende capaciteiten. Je inspireert, motiveert en speelt in op de 
noden van de teamleden zodat ze kunnen groeien in hun taken en verantwoordelijkheden. Je vindt 
de juiste balans tussen structuur en autonomie bieden. 

 Je bent ondernemend, daadkrachtig en in staat om initiatief te nemen. 

 Je hebt het nodige beleidsvoerende vermogen om het strategische beleid van de organisatie te 
operationaliseren.   

 Je bent flexibel. 

 Je bepaalt prioriteiten rekening houdend met de regelgeving.  

 Je bent ICT-vaardig.   

  



 

 
  

Wat bieden wij jou? 

Je wordt aangesteld binnen een school voor buitengewoon secundair onderwijs in het ONW Limburg 
volgens het wettelijk barema. Laptop en gsmvergoeding wordt voorzien.  

Hoe solliciteren? 

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Solliciteer dan op uiterlijk 1 juli 2019 met een 
motivatiebrief en CV t.a.v. Joris Diels via mail naar joris.diels@pov.be. De selectiecommissie ontvangt u 
graag op woensdag 3 juli op Halmstraat 12, 3600 Genk. (GO! Scholengroep 14 Genk-Maasland)  

 
 


