
Projectleider Inclusie Antwerpen 

Solliciteer tot 31/10/2021 

 

Op het einde van schooljaar 2020-2021 werden door het Lokaal Overleg Platform (LOP) voor het 
tweede jaar op rij grote capaciteitstekorten gesignaleerd in het buitengewoon basisonderwijs. De 
meest opvallende tekorten doen zich voor in types 2, 3 en 9.  

Naast het voorzien van noodcapaciteit in het buitengewoon basisonderwijs, lanceren de 
onderwijsverstrekkers samen met de Stad Antwerpen, een pilootproject waarbij extra ondersteuning 
gecreëerd wordt in het gewoon basisonderwijs voor leerlingen met een verslag type 2, 3 en 9 die nog 
niet in het buitengewoon onderwijs terecht kunnen omwille van de capaciteitsdruk. Het is een 
pilootproject dat 3 jaar loopt. De aanstelling van een projectleider loopt van november 2021-
augustus 2024.  

Het project omvat volgende doelstellingen: (1) In de pilootscholen een kwaliteitsvol en volwaardig 
aanbod te realiseren voor de leerlingen met een IAC, die nog niet terecht kunnen in het 
buitengewoon onderwijs. (2) De pilootscholen versterken om op langere termijn concrete 
praktijkinzichten en werkkaders te ontwikkelen met betrekking tot inclusie op basis van 
praktijkonderzoek.  

Concreet richten we ons op een traject waarbij netoverschrijdend 6 gewone basisscholen (niet-
verplicht) de komende 3 schooljaren 5 plaatsen per school reserveren binnen hun werking voor een 
leerling met een beperking (type 2, 3 en/of 9) in het kleuter- en/of lager onderwijs. Scholen 
integreren deze 5 leerlingen met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) in hun werking en 
realiseren een kwaliteitsvol en volwaardig aanbod. Dit engagement geeft scholen de kans om 
expertise op te bouwen en aan de hand van concrete praktijkinzichten werkkaders te ontwikkelen 
m.b.t. inclusief onderwijs. Er zal hiertoe worden samengewerkt met 1 of meer hogescholen en 
universiteiten. 

 

Waar? 
Locatie: Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 

 

Wat doe je? 
Als projecteider draag je verantwoordelijkheid voor het project samen met een stuurgroep waarin de 

verschillende schoolbesturen en scholen zitten en vertegenwoordigers van de lokale overheid. 

Je wordt uitgedaagd om te inspireren en eenvoud aan te brengen in het complexe verhaal van 

inclusie. Je bent een oplossingsgerichte projectleider die de stuurgroep bijstaat met raad en daad. 

Om je opdrachten tot een goed einde te brengen, zoek je de samenwerking op met een ruim 

netwerk van belanghebbenden, waaronder instellingen van het hoger onderwijs, het lokaal 

overlegplatform, Stad Antwerpen , Centra voor leerlingenbegeleiding, ondersteuningscentra, 

pedagogische begeleidingsdiensten, … 

 



Je belangrijkste taken:  
Je bent de drijvende kracht achter het project en slaagt erin het projectplan te vertalen naar concrete 

resultaten.  Je coördineert de uitvoering van het project.  

Je selecteert samen met de stuurgroep de (ortho)pedagogen en andere medewerkers die in de 

projectscholen zullen ingeschakeld worden.  

Je geeft richting aan verschillende medewerkers die actief zijn binnen de scholen. Je doet dit op basis 

van de concrete behoeften en in nauwe samenwerking met de ondersteuningsnetwerken. 

Je volgt beleidsontwikkelingen binnen de Vlaamse overheid en Stad Antwerpen. Je detecteert 

beleidsperspectieven. 

Je vertaalt inzichten over inclusief onderwijs naar de praktijk en geeft feedback aan beleidsmakers in 

het kader van de ontwikkelingen van het leersteundecreet en het inschrijvingsdecreet.  

Je organiseert, participeert aan en volgt overleggroepen op in functie van dit beleidswerk.  

Je ondersteunt de deelnemende scholen in de implementatie van nieuwe regelgeving met betrekking 

tot IAC’s  in het kader van het leersteundecreet.  

Je evalueert het project systematisch en rapporteert hierover aan de stuurgroep mondeling en in de 

vorm van managementrapporten.  Je maakt een eindrapportering op tegen juni 2024.  

 

Wat verwachten we van je? 
- Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring 

- Je hebt kennis van het onderwijsveld of wil je er op korte tijd in inwerken. Je bent leergierig. 

- Je bent flexibel en deadlines schrikken je niet af.  

- Je werkt klantgericht: je informeert, ondersteunt en adviseert je partners over alle vragen met 

betrekking tot inclusie en IAC.  

- Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en kan aanzienlijke hoeveelheden informatie 

verwerken. Je ziet hierin snel verbanden.  

- Je werkt proactief, resultaatgericht en komt snel tot de kern van de zaak.  

- Je werkt taken nauwkeurig af binnen de voorgeschreven tijd en binnen de wettelijke bepalingen.  

- Je weet je eigen werk zelfstandig te organiseren en structureren, maar je bent tegelijkertijd een 

teamplayer 

- Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.  

- Je neemt verantwoordelijkheid op voor de uitvoering van genomen beslissingen.  

- Integriteit en kostenbewustzijn draag je hoog in het vaandel.   

 

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden? 
Solliciteren doe je via onderwijsnetwerk@antwerpen.be Vermeld duidelijk de vacature waarvoor je 

solliciteert, en voeg je CV en motivatiebrief toe. De sollicitatieperiode loopt tot en met 31 oktober 
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2021. De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun CV 

en motivatie, zullen kort na de afsluitdatum per mail een uitnodiging voor de selectie ontvangen. De 

selectie bestaat uit het oplossen van een of meerdere praktijkcases of oefeningen, gekoppeld aan 

een interview en zal plaatsvinden op 10 november 2021 tussen 9 u en 12 u of op 18 november 2021 

tussen 13u30 en 17 u in Den Bell Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. 

Heb je nog vragen mail ze dan ook naar onderwijsnetwerk@antwerpen.be, We beantwoorden ze zo 

vlug als mogelijk. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 
Je wordt voltijds tewerkgesteld: voltijds in lesvrije uren op masterniveau in een gesubsidieerd ambt 

bij één van de schoolbesturen (36u/36u) of als contractueel bij de Stad Antwerpen (38u/38u). De 

opdracht start zo snel mogelijk na selectie. De effectieve opstartdatum wordt in overleg bepaald. 

Werkervaring bij een ander openbaar bestuur, die relevant is voor de functie, kan meegenomen 

worden in de bepaling van je loon.  
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