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Vacature ondersteuner ondersteuningsnetwerk NEOn+ 

Schooljaar 2020-2021 

 
In de uitrol van het M-decreet zijn vandaag ondersteuningsnetwerken (ON) opgericht ten 
einde scholen gewoon onderwijs te ondersteunen in hun groeipad naar inclusief 
onderwijs. NEOn+ is zo’n ON. Ondersteuners werken binnen het ON en bouwden hun 
ervaring op in het buitengewoon onderwijs en/of zijn ervaren therapeuten en/of zijn 
ervaringsrijk in de aanpak van specifieke leer-, lees- en rekenproblematieken in het 
gewoon onderwijs. 

Als ondersteuner verfijnt u samen met de scholen gewoon onderwijs de 
onderwijsbehoeften bij de toevertrouwde leerlingen (kleuter, lager, secundair), meer 
bepaald voor leerlingen met leerproblemen (type basisaanbod), leerlingen met een 
autismespectrumstoornis (type 9), leerlingen met taal- en ontwikkelingsstoornissen (type 7 
STOS) en leerlingen met gedragsmoeilijkheden (type 3). 

Vanuit deze onderwijsbehoeften worden scholen gewoon onderwijs ondersteund in het 
formuleren van concrete primaire doelen, in het formuleren van de redelijke 
aanpassingen voor de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of 
het schoolteam. 
 
Ons aanbod 

Het betreft een voltijdse vervangingsopdracht uren leraar: lager of secundair onderwijs. 

Het betreft een voltijdse vervangingsopdracht uren paramedicus: logopedist, 
ergotherapeut, orthopedagoog … 

De vervangopdracht loopt tot 12 februari 2021 met optie tot verlenging. 

De verplaatsingskosten worden vergoed volgens de wettelijke bepalingen. 
 
Je profiel 

• Positieve ingesteldheid hebben, geloven in de groeimogelijkheden van leerlingen en 

overtuigd zijn van de meerwaarde van inclusie 

• Flexibel zijn 

• Beschikken over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden 

• Creatief zijn 

• Sterk zijn in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen 

• Sterk zijn in samenwerken – teamgericht zijn 

• Bereid zijn tot leren 

• Initiatief nemen 

• Assertief zijn 

• Zelfstandig werken 

• Goede communicatieve vaardigheden bezitten 

• Administratief vaardig zijn 

• In het bezit zijn van een wagen en rijbewijs 
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Vereiste vaardigheden en kennis 

• Beschikken over doelgroeponafhankelijke en/of doelgroepafhankelijke expertise 

• Actief kunnen meewerken aan een inclusiever onderwijslandschap 

• In een gelijkwaardige relatie kunnen samenwerken met de leerkrachten en het 

leerkrachtenteam 

• Het klasmanagement kunnen ondersteunen in functie van de aanwezige specifieke 

onderwijsbehoeften en (in overleg met de klasleerkracht(en)) een 

ondersteuningsaanbod uitwerken dat geïntegreerd is in het lesgebeuren 

• Het onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van 

de leerlingen 

• Met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam kunnen reflecteren over de aanpak, 

didactiek, werkvormen en dit kunnen toepassen in de praktijk 

• Differentiatie kunnen toepassen in werkvormen, materialen en doelen op basis van de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerling(en) 

• Hulpmiddelen kunnen introduceren in de schoolse context, leerkrachten kunnen 

begeleiden in de zoektocht naar hulpmiddelen en leerkrachten(teams) kunnen leren 

werken met hulpmiddelen 

• Studiemateriaal kunnen omzetten en aanpassen 

• In overleg met de gewone school gerichte observaties kunnen doen en ze kunnen 

registreren, in overleg en op een transparante en systematische wijze 

• Als verbindingsfiguur kunnen fungeren  

• Op regelmatige basis en op structureel vastgelegde momenten kunnen overleggen 

met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam 

• Ruimte kunnen maken voor professionalisering en ontwikkel- en studiewerk 

 

Interesse? 

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Van de Vijver Geert, coördinator 
NEOn+ op het nummer 0473/72 62 71. 

 

Solliciteren 

Solliciteer via mail: 

geert.vdv@neonnetwerk.be 

Indien we je op basis van je cv en motivatie selecteren, nodigen we je uit voor een 
(digitaal) gesprek. 
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