
                    GEZOCHT: GEDETACHEERDEN 
 
 
Ben je vast benoemd in het onderwijs? 
Ben je toe aan even iets helemaal anders en wil je jouw ervaring elders 
inzetten ? 
Ben je bereid om de schoolmuren in te ruilen voor educatief werk in een 
bezoekerscentrum ? 
Dan is dit misschien iets voor jou! 
 
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen – Dienst Natuur- en  
Milieueducatie - zoekt voor twee bezoekerscentra (De Palingbeek en De 
Nachtegaal) een gedetacheerde leerkracht (bij voorkeur uit het SO). 
 
Het provinciebestuur West-Vlaanderen beschikt over diverse bezoekerscentra.  
Voor de bezoekerscentra De Palingbeek en De Nachtegaal wordt voor elk centrum 
een gedetacheerde leerkracht gezocht vanaf 1 januari 2014. 
 
Mits toelating van jouw inrichtende macht word je als educatieve medewerker te werk 
gesteld in het bezoekerscentrum. Je hebt dan ‘verlof wegens opdracht’. Jouw loon wordt 
gewoon verder betaald door het departement onderwijs.  
 
Jouw taken: 
 
Als gedetacheerde leerkracht bouw je samen met de centrumleider, de collega’s en de 
vrijwilligers het educatief aanbod uit voor het onderwijs. Dit houdt in: 
 

a. ontwikkelen van nieuwe educatieve activiteiten en modules;  
b. deze uittesten met bezoekende klassen; 
c. evalueren en ondersteunen van het huidig aanbod;  
d. organisatie van vormingen en nascholingen voor leerkrachten;  
e. materialen maken/voorzien voor het educatieve aanbod; 
f. organisatie van acties naar scholen van omliggende gemeenten;  
g. organisatie aanbod in functie van schoolreizen; 
h. medewerking aan vorming van gidsen en animatoren die het aanbod voor scholen 

moeten begeleiden; 
i. ondersteunen en participeren in de algemene werking van het bezoekerscentrum. 

 
Jouw profiel: 
 

• kennis van de structuren en aanpak in het onderwijs, 
• geëngageerd en inzicht in natuur en milieu, duurzaamheid (waarden en -

problematiek); 
• enthousiast, creatief, zin voor initiatief, ondernemend, gedreven; 
• basis informaticakennis (eindgebruik); 
• ordelijk, net, nauwkeurig en planmatig kunnen werken; 
• verantwoordelijkheidszin; 
• werkzin in teamverband. 

 
Vragen? Meer info nodig? Geïnteresseerd? Meld je uiterlijk 30 november 2013 
aan bij:  
 
Wim Mestdagh   
Sectiehoofd Natuur- en Milieueducatie 
Provincie West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries 
T 050 40 32 81 - F 050 40 34 03 
E wim.mestdagh@west-vlaanderen.be 
W www.west-vlaanderen.be/nme 


