
 

Vacature trajectbegeleider secundair 
 

Functieomschrijving 
Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Halle is op zoek naar een trajectbegeleider om haar 

team secundair onderwijs te versterken. 

 

Daarbij werk je samen met de leerling, de ouders en de school een begeleidingstraject uit dat 

beantwoordt aan de hulpvraag. Je neemt kortdurende begeleidingen op van leerlingen en ouders. 

Indien nodig, sta je in voor de doorverwijzing en toeleiding van cliënten naar het netwerk waarbij je 

vanuit een draaischijffunctie de verdere opvolging doet.  

 

Je verstrekt informatie over het onderwijslandschap. 

Je neemt deel aan het wekelijks intern teamoverleg.  

Je staat in voor de administratie en opvolging van het elektronisch leerlingendossier. 

Profiel/vaardigheden 
• Je bent zelfstandig, communicatief en flexibel 

• Je bent sociaal vaardig en werkt graag in teamverband 

• Je kan goed plannen en organiseren 

• Je drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je kan omgaan met stress 

• Je hebt ervaring met diagnostisch onderzoek 

• Je hebt kennis van effectieve begeleidingsmethoden en gesprekstechnieken 

• Je kent het jeugdhulplandschap van de regio 

• Je kent het onderwijslandschap 

• Je beschikt over eigen vervoer 

• CLB-ervaring is een pluspunt 

Jobgerelateerde competenties 
• Andere dienstverleners informatie over bepaalde dossiers verstrekken (educatieve diensten, 

verzorgingsinstellingen, thuishulp, adviescomités, ...) 

• De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren 

• De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici, ... doorverwijzen 

• De familiale en sociale omgeving van de persoon met een zorgbehoefte afbakenen 



• De aard van de moeilijkheden vaststellen (functionele stoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen, leerstoornissen, ...) 

• De persoon met een zorgbehoefte begeleiden 

• Samen met het opvoedingsteam een pedagogisch project opzetten voor leerlingen in een 

bijzondere situatie (handicap, gedragsstoornis, leerproblemen, ...) 

Aanbod 
Deeltijds: 29u/week 

Vervangingsopdracht tot einde schooljaar (31 augustus 2022) 

Verloning volgens barema’s departement onderwijs 

Gunstige verlofregeling 

Mogelijkheid tot thuiswerk 

Diploma 
Prof. Bachelor logopedie en audiologie 

Prof. Bachelor verpleegkunde 

Prof. Bachelor ergotherapie 

Master in de kinesitherapie 

Waar en hoe solliciteren? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@clbhalle.be met als onderwerp ‘sollicitatie traject’. 

Op basis van een CV-screening worden kandidaten uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 
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