Het aanwerven van leerkrachten is een zaak van schoolbesturen. Zij zijn verantwoordelijk voor één of
meerdere scholen. Elk onderwijsnet kent eigen procedures om leerkrachten aan te werven. Bekijk dus zeker
de richtlijnen voor sollicitaties op de website van de onderwijskoepels.
Sommige onderwijsnetten hebben een online vacature- en/of sollicitantendatabank. Hieronder volgt een
beknopt overzicht:
VSKO
Werkzoekenden in het onderwijs
hebben de mogelijkheid om te
solliciteren via de Sollicitanten en
Vacature Databank. Je moet je
hiervoor zelf registreren zodat je een
login ontvangt om je CV online in te
vullen.
Ook de directeurs hebben toegang tot
deze databank en gegevens. Ze
kunnen er bovendien een vacature
plaatsen. Om de databank up-to-date
te houden, krijgen de sollicitanten én
de directeurs na drie weken via mail
de vraag of ze hun inschrijving of
vacaturebericht verlengen. Toegang
tot deze Sollicitanten en Vacature
Databank hebt u via website van het
VVKSO
of
rechtstreeks
via
http://jobs.vsko.be.

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Werkzoekenden in het
GO! onderwijs van de
Vlaamse
Gemeenschap
zijn decretaal verplicht te
solliciteren vóór 15 juni
willen ze in aanmerking
komen
voor
een
aanstelling
vanaf
1
september. Sollicitaties na
15 juni worden als
‘spontane’ of ‘laattijdige
sollicitaties’ beschouwd.
Of je nu wil lesgeven of eerder een administratieve functie zoekt, het kandideren via de online toepassing
‘Elektronisch kandideren voor tijdelijken’ http://www.g-o.be/Net_KandTijd/ is verplicht.
Via de pagina Vacatures kun je zoeken naar de actuele vacatures.

Provinciaal onderwijs
Werkzoekenden geïnteresseerd om les te geven in het provinciaal onderwijs of te werken in een provinciaal
CLB, wenden zich rechtstreeks tot de provincie waartoe de school/centra van hun keuze behoort.
Hieronder volgt alvast een overzicht van de sollicitatieprocedures volgens provincie zoals ze door de
koepelorganisatie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen wordt meegedeeld:
Provincie Limburg
Provinciale scholen en centra voor
volwassenenonderwijs

Provinciaal CLB Hasselt

Provincie West-Vlaanderen
Sollicitatie PTI Kortrijk

Online sollicitatieformulier op www.limburg.be
Contactpersoon: Marleen Paque
Tel.: 011/ 23 71 13
E-mail: mpaque@limburg.be
Contactpersoon: Lieve Vandormael (directeur)
Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt
Tel.: 011/ 238 120
E-mail: pclb@limburg.be
Sollicitatie per brief aan de school of via mail.
Contactpersoon: Francis Bruyneel (wnd directeur)
Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk
Tel: 056/ 221 341
E-mail: francis.bruyneel@pti-kortrijk.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Via de website www.oost-vlaanderen.be > vacatures
Sollicitatieformulier aanvragen bij Helga De Bruycker
Tel.: 09/267 74 45
E-mail: helga.de.bruycker@oost-vlaanderen.be
Of af te halen : IVA Provinciaal Onderwijs bureel 454,
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent tussen 09u00 –
12u00.

Provincie Antwerpen
Provinciale scholen en centra voor
volwassenenonderwijs

Online sollicitatieformulier op
www.provant.be/sollicitatieformulier
Sollicitatieformulier aanvragen?
Provincie Antwerpen
Departement DWOV – dienst Onderwijs
Boomgaardstraat 22
2600 Berchem
Contactpersoon: Rosa De Smedt: 03/ 240 55 01
Guido De Roeck: 03/ 240 55 38

Provinciaal CLB Antwerpen
Contactpersoon: Monique De Becker (directeur)
Markgravelei 86, 2018 Antwerpen
Tel : 03/ 241 05 00
E-mail : info@clb.provant.be

Provincie Vlaams-Brabant

Sollicitatieformulier aanvragen bij
Marc Liekens: 016/ 26 76 13
of Tania Moyaerts: 016/ 26 76 11
E-mail: mliekens@vl-brabant.be
of tmoyaert@vl-brabant.be

Stedelijk en gemeentelijk onderwijs
Scholen aangesloten bij het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap publiceren hun vacatures via http://www.ovsg.be/content/Vacatures.html
Heel wat steden en gemeenten hebben een eigen sollicitatieprocedure uitgewerkt. Deze
sollicitatieprocedure (en alle vacatures) kun je terugvinden op de website van de stad of de gemeente.

Enkele kleinere onderwijsverstrekkers hebben geen online toepassing om te solliciteren maar kondigen de
vacatures wel aan via de koepelsite.
Steinerscholen http://steinerscholen.be/vacatures/
Protestants-Christelijk onderwijs http://www.ipco.be/vacatures/

