
vacature pedagogisch begeleider pastoraal op school 
niveauoverstijgend: (bu)bao – (bu)so 

 

Het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge zal met ingang van 1 september 2018 een pedagogisch 
begeleider voor pastoraal op school aanwerven. Er is voorzien in een halftijdse vrijstelling. Daarnaast 
blijf je effectief voor een halve opdracht verbonden aan je school/scholen.  
 
 

profiel/competenties/arbeidsvoorwaarden 
 
-Je bent vastbenoemd in het katholiek onderwijs. Je behoudt je onderwijssalaris en zal worden 
tewerkgesteld als halftijds gedetacheerde uit het onderwijs (verlof wegens opdracht); 
-Je beschikt over aantoonbare (pastoraal)theologische expertise (o.a. door middel van gevolgde 
vormingen, opleidingen, getuigschriften, diploma…) 
-Je hebt ervaring met ‘de vier pijlers van pastoraal op een katholieke dialoogschool’; 
-Je wilt je verbinden tot het volgen van de basisvorming voor pedagogisch begeleiders en permanente 
vervolmaking in het kader van de begeleidingsopdracht; 
-Ervaring met vorming van groepen volwassenen strekt tot aanbeveling. Je beschikt over de nodige 
agogische vaardigheden om met volwassenen om te gaan, met zin voor initiatief en creativiteit; 
-Je kan vanuit een gedeelde visie samenwerken met kern- en schoolteams; 
-Je onderschrijft de ‘missie & visie van het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge’. Je onderschrijft 
‘de visie en verwachtingen, werking en begeleidingscultuur van de pedagogische begeleiding in het 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen’; 
-Je wil actief meewerken om een verbindend samenwerkingsklimaat te creëren vanuit onderwijs met 
jeugd- en gezinspastoraal en andere sectoren. 
 
 

als domeinbegeleider ‘pastoraal op school’ sta je in voor (takenpakket/taakomschrijving) 
 
-Het vraaggestuurd en aanbodgericht ondersteunen van de pastoraal op school. Dit houdt in: 
 -Het ondersteunen van directies en schoolpastorale inspiratiegroepen; 
 -Het ondersteunen en begeleiden (vraaggestuurd en aanbodgericht) voor de stuurgroepen 
 pastoraal in het buitengewoon onderwijs; 
 -Het vormen van de collega’s pedagogische begeleiders rond het item ‘identiteit en pastoraal 
 op school’; 
 -Het aanreiken en aansturen van vorming, o.a. ‘de inspiratiedag voor pastoraal op school’; 
 
-Op diocesaan niveau overleggen en afstemmen met de bisschoppelijke gedelegeerde voor onderwijs, 
de coördinator katholieke dialoogschool, de niveaucoördinatoren van de regionale pedagogische 
begeleiding, de domeinbegeleider identiteit op school en de inspecteurs-adviseurs Rooms-katholieke 
godsdienst; 
 
-Het voorzitten en inspireren van ‘het regionaal niveauoverstijgend overleg pastoraal in de katholieke 
dialoogschool’ van de pedagogische begeleidingsdienst West-Vlaanderen; 
 
-Deelnemen aan het Vlaanderenbreed netwerk voor domeinbegeleiders pastoraal op school 
georganiseerd door ‘de dienst identiteit en kwaliteit van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen’; 
 
 

procedure 
 
-Kandidaten sturen hun sollicitatiebrief voor 2 mei 2018 naar: bisschoppelijk gedelegeerde An 
Quaghebeur, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge, an.quaghebeur@katholiekonderwijs.vlaanderen 
-Gelieve bij de sollicitatiebrief een uitgebreid CV te bezorgen, een motivatiebrief en de 
contactgegevens van iemand die kan getuigen over je kerkelijke betrokkenheid. 
-Voor bijkomende informatie over de inhoud van het werk als domeinbegeleider pastoraal op school: 
Rik Depré, 0490/11 36 13, rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen  
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