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VACATURE  

HALFTIME PEDAGOGISCH BEGELEIDER SO MET EXPERTISE DOMEIN STEM  

VOOR SCHOLEN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 

VAN HET DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM (DBOC) 
 

 

Voor de pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco (PB SDB) zijn we op zoek 
naar een gedreven collega om aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider secundair onderwijs 
(50 %) met expertise in het domein STEM, zowel voor de finaliteiten doorstroom, 
doorstroom/arbeidsmarkt als arbeidsmarkt. De kernopdracht bestaat uit het concreet begeleiden 
van leraren en middenkaders van secundaire scholen voor wetenschap en technologie van het 
DBOC (verspreid over heel Vlaanderen). Daarnaast werk je Vlaanderenbreed actief mee aan de 
verdere ontwikkeling van ondersteunende tools en concreet materiaal voor onze leraren en 
scholen.  
 
 
ONZE ORGANISATIE 
Don Bosco als gids en tochtgenoot  
 
Vanuit de specifieke salesiaanse spiritualiteit en pedagogie – gebaseerd op het erfgoed van Don 
Bosco – hebben de salesianen van Don Bosco en het bestuur van het Don Bosco Onderwijscentrum 
gekozen voor een eigen pedagogische begeleiding. Deze pedagogische begeleiders werken loyaal 
mee in de begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vanuit het specifiek 
salesiaans opvoedingsproject en rekening houdend met de visie en de goedgekeurde teksten van 
het Don Bosco Onderwijscentrum.  
 
 
JE OPDRACHT 
Je concreet takenpakket    
 

 Scholen secundair onderwijs van het DBOC ondersteunen op het niveau van de school als 
organisatie bij het realiseren van hun pedagogisch project en bij het bevorderen van hun 
onderwijskwaliteit; 

 schoolteams begeleiden tot op de klasvloer bij de leerplanstudie en implementatie van 
disciplines in het domein STEM; 

 schoolteams ondersteunen en stimuleren bij (vak)teamwerking in het domein STEM; 
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 netwerken en collegiale visitaties voor scholen voor wetenschap en technologie faciliteren en 
stimuleren; 

 een aantal opdrachten opnemen in de werking van de eigen dienst; 
 lid zijn van het strategisch leer- en ontwikkelteam STEM van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 

bij voorkeur in het subteam mechanica en elektriciteit. 
 
 

JE PROFIEL 
Wat we van je verwachten  
om de dienstverlening aan onze scholen mee waar te maken  
en deel uit te maken van ons team. 
 

 Bereid zijn om zich te engageren vanuit de katholieke identiteit;  
 een stevig engagement voor het salesiaanse opvoedingsproject hebben of bereid zijn zich in te 

werken in de salesiaanse visie op opvoeding en onderwijs; 
 deskundig zijn op het vlak van de ondersteuning van de onderwijskwaliteit vanuit het eigen 

opvoedingsproject van onze scholen;  
 beschikken over een specifieke competentie voor een of meer disciplines van het domein STEM; 
 bereid zijn om te werken binnen de deontologische code van de pedagogische 

begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen;  
 bij voorkeur in het bezit zijn van een diploma van ingenieur elektromechanica, elektriciteit-

elektronica, of deskundig zijn op een van de  disciplines van het domein STEM;  
 bereid zijn tot permanente professionalisering ; 
 beschikken over (ped)agogische, communicatieve  en ICT-vaardigheden; 
 bereid zijn flexibele werktijden te aanvaarden; 
 belangstelling hebben voor onderwijs en onderwijsvernieuwing.  

 
 
ONS AANBOD 
We bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief  
in een professioneel team en in een verbonden en vertrouwvolle sfeer. 
 
Vanaf 1 oktober 2021 bieden we je: 

 een halftijdse opdracht (BPT-uren); 
 een onkostenvergoeding voor verplaatsingen; 
 een omniumverzekering voor de wagen tijdens de verplaatsingen in opdracht; 
 een tegemoetkoming voor de andere onkosten (telefoon, internet, materiaal, vorming …); 
 de gebruikelijke vakanties en vrije dagen van het onderwijs; 
 de nodige vorming en professionalisering: salesiaans, pedagogisch-didactisch en agogisch; 
 de nodige ondersteuning en begeleiding in deze opdracht. 
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INTRESSE 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure? 
 
Kandidaturen (gemotiveerd en vergezeld van een curriculum vitae) worden vóór 15 september 2021 
verwacht bij de heer Jean Paul Pinxten, directeur van de pedagogische begeleiding van de salesianen 
van Don Bosco, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. E-mailadres: jeanpaul.pinxten@dboc.be  
Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij mevrouw Ingrid Wyn, niveaucoördinator 
secundair onderwijs. E-mailadres: ingrid.wyn@dboc.be  
De kandidaten worden na 15 september 2021 op de hoogte gebracht van het verloop van de 
selectieprocedure. Alle kandidatuurstellingen zullen met de nodige discretie behandeld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid Wyn    Bart Decancq      Jean Paul Pinxten 
niveaucoördinator so PB SDB  afgevaardigd bestuurder DBOC           directeur PB SDB 
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