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GO! CLB Rivierenland, werkzaam in Rupelstreek – Willebroek – Klein-Brabant,  
zoekt voor haar regio een 

 

MAATSCHAPPELIJK WERKER 
DYNAMISCH – FLEXIBEL – POSITIEF – GEËNGAGEERD – GESTRUCTUREERD – CAN-DO MENTALITEIT 
 

Begeleiden van kinderen en jongeren en hun context is je ding. Je werkt graag samen, maar bent 
ook in staat om zelfstandig aan de slag te gaan. De hulpvragen van leerlingen, ouders en scholen 
staan voor jou centraal. Je biedt op een kwaliteitsvolle manier professionele hulp en creëert actief 
kansen voor kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Je vervult een draaischijffunctie naar 
externe hulpverlening toe. 
 
 

Jobgerelateerde competenties 

 Je hebt een grondige kennis van effectieve begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken. 
 Je kan samen met de leerling, de ouders en de school begeleidingstrajecten uitwerken die 

beantwoorden aan de hulpvraag. 
 Je bent vaardig en gemotiveerd in het omgaan met kansarmen en maatschappelijk 

kwetsbaren.  
 Je hebt oog voor de sociale, economische en culturele context van problemen en neemt 

deze mee bij het zoeken naar oplossingen. 
 Indien nodig, sta je in voor de doorverwijzing van cliënten naar het netwerk waarbij je 

vanuit een draaischijffunctie de verdere opvolging van de cliënt doet. Je kan gepast 
doorverwijzen naar externe diensten en vanuit een draaischijffunctie de verdere opvolging 
van de cliënt doen. 

 Je bent een doorzetter wat zich uit in aanklampend werken. 
 De administratie en opvolging van een elektronisch leerlingendossier. 
 Je kan samenwerken in een multidisciplinair team. 

Persoonsgebonden competenties 

 Je hebt een brede maatschappelijke kijk op de samenleving. 
 Je bent communicatief vaardig. 
 Je bent een echte teamplayer en werkt multidisciplinair samen. 
 Je werkt resultaatsgericht en kwaliteitsvol. 
 Je bent leergierig en volgt evoluties in het werkveld op. 
 Je voelt je verbonden met de onderwijswereld. 
 Je bent in staat om opdrachten op een doeltreffende wijze te plannen en uit te voeren. 
 Je bent loyaal en collegiaal. 
 Je hebt een positieve ingesteldheid en can-do mentaliteit. 

MAATSCHAPPELIJK WERKER  

GO! CLB Rivierenland Iets voor jou!? 
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 Je beschikt over basiscomputervaardigheden. 
 Je hebt een gezonde dosis stressbestendigheid, stelt je flexibel op en denkt 

oplossingsgericht.   
 Je hebt een groot empathisch vermogen. 
 Je hebt goede planningsvaardigheden.  
 Je ziet diversiteit binnen een grootstedelijke context als een meerwaarde. 

 

Wat wij zeker van je vragen: 

o Een onderzoekende houding aannemen ten aanzien van al onze cliënten. 
o Zorgvragen van leerlingen, ouders en scholen onthalen binnen de vier 

begeleidingsdomeinen van het CLB.  
o Sociaal onderzoek voeren met behulp van de bij de maatschappelijke discipline horende 

onderzoeksmethoden  
o De invloed van de sociale context (school – en thuismilieu) inschatten en in rekening 

brengen bij onderzoek, oriëntatie, opvolging en begeleiding van leerlingen  
o Leerlingen begeleiden met o.a. psychosociale en/of emotionele moeilijkheden  
o Leerlingen begeleiden in het kader van leerplicht en schooluitval  
o De sociale kaart bijhouden en signaleren van lacunes  in het werkgebied 
o Inzetten op samenwerkingsverbanden met partners binnen Onderwijs en Welzijn  
o Informatie en advies verstrekken met betrekking tot de onderwijsstructuur – en aanbod, 

de aansluiting met de arbeidsmarkt en welzijns – en gezondheidsvoorzieningen 
 
 

Wat GO! CLB Rivierenland jou te bieden heeft:  

o Minimaal een deeltijdse opdracht (10uren) die start op 1 februari 2019 en alvast voor een 
heel schooljaar doorloopt tot 31 augustus 2019. Bijkomend 26u in een 
vervangingsopdracht, met de mogelijkheid onmiddellijk te starten. De vervanging loopt 
momenteel tot 31 januari, maar er wordt voorzien dat deze zal verlengd worden. 

o Begeleiden van verschillende basisscholen en 1 secundaire school.  
o Een dynamisch, gedreven team dat open staat voor nieuwe collega’s. 
o Een boeiende en afwisselende job in een uitdagend werkveld. 
o Een professioneel kader waarin je deskundig ondersteund en gecoacht wordt. 
o Maandloon volgens de officiële barema’s van de Vlaamse overheid, departement 

Onderwijs. 
o Anciënniteit opgebouwd in onderwijs of sommige openbare diensten worden in 

aanmerking genomen voor de weddebepaling. 
o Gratis woon-werkverkeer indien met openbaar vervoer. 
o Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. 
o Vergoeding vervoerskosten tijdens de werkuren. 
o Gunstige vakantieregeling. De centra zijn gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op 

zaterdagen, zondagen en op wettelijke en decretale feestdagen. Sluiting tijdens de 
kerstvakantie en de paasvakantie, uitgezonderd 2 dagen tijdens de kerstvakantie. Een 
voltijds werkend personeelslid heeft recht op 21 bijkomende vakantiedagen. 
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Waarover jij zeker moet beschikken  

o Bachelor (PBA) maatschappelijke veiligheid of 
o Bachelor (PBA) sociaal werk of 
o HOKTVL maatschappelijk assistent of 
o HOKTVL maatschappelijk adviseur of 
o HOKTVL sociaal adviseur of 
o HOKTVL sociaal werk. 
o Andere opleidingen: te bevragen bij ondergetekende. 
o Zeer goede kennis van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van 

andere talen is een pluspunt. 
o Een eigen wagen met rijbewijs B is een voordeel 
o Een bewijs van goed gedrag en zeden (model 2) 
o Werkervaring: zowel mensen met ervaring als laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat 

stellen. Ervaring in een CLB is een pluspunt. 
 

Interesse? 

o Stuur je motivatiebrief en cv voor vrijdag 18 januari 2019 naar Cora Linskens, directeur GO! 
CLB Rivierenland: directeur@clbrivierenland.be  

o Gesprekken zullen doorgaan in de week van 21 januari 2019   
o Je maakt kennis met onze organisatie op Facebook of op onze website: 

http://www.clbrivierenland.be  
o Je kan ons vinden op volgend adres:  

GO! CLB Rivierenland 
Edgard Tinelstraat 3 
2850 Boom 
03/888.24.21 
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