
 
 
 
 
 
 
 

Scholen Molenland vzw   051 42 71 90 
Ieperstraat 32    vzw@molenland.be   0410 984 743 
8700 TIELT    molenland.be    RPR Gent, afdeling Brugge 
 

De Bron  ■   De Ster  ■   Regina Pacis  ■   Sancta Maria Ruiselede  ■   SJI Tielt  ■   VTI Tielt  ■   Internaat Tielt 

De vzw Scholen Molenland werft aan, voor indiensttreding op 1 september 2022, een 
 

coördinator Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) 
 

Ben jij een gemotiveerde collega die een team kan inspireren en enthousiasmeren? Heb je een hart voor 
leerlingen uit verschillende culturen? Overweeg dan zeker deze vacature. 
 
 

Profiel 

 Je hebt een hart voor anderstalige nieuwkomers. Je draagt bij tot hun integratie in de klaspraktijk en 
in de samenleving. 

 Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke Nederlandse communicatievaardigheden.  
 Je houdt van uitdagingen en neemt graag initiatief.  
 Je hebt talent voor organiseren en coördineren. 
 Je inspireert graag mensen en neemt graag een coachende rol op. 
 Je bent een netwerker. 
 Je bent je ervan bewust dat je in de OKAN-werking een belangrijke schakel bent in een groter geheel 

en je werkt dan ook vlot samen met het OKAN-team. Je werkt en overlegt hiervoor collegiaal en con-
structief. 

 Je bent in staat om overzicht te behouden over het leertraject, je stemt je af op je collega’s en het be-

staande netwerk binnen de scholen van Molenland. 

 Je hebt een hart voor de leerlingen en zet in op een vertrouwensband. 
 Je bent flexibel en kan snel schakelen als het moet. 
 Je kan vlug handelen in noodsituaties en je blijft kalm in stresssituaties. 
 Je bent bereid tot het volgen van nascholingen. 
 
 

Takenpakket 

 Je werkt samen met het OKAN-team het didactisch en pedagogisch beleid uit op basis van de wetge-
ving en interne beleidsvoorstellen van de directies van Molenland. 

 Je staat in voor het projectmatig organiseren en opvolgen van verschillende dossiers. Je organiseert 
daarbij het overleg tussen de verschillende belanghebbenden, verzamelt doelgericht informatie, ver-
werkt deze en maakt voorbereidende documenten, verslagen, procedures en ondersteuningsmateri-
aal op. In de uitwerking en opvolging hiervan zorg je voor een kwaliteitsvolle realisatie binnen de voor-
opgestelde timing. Je creëert hierbij het nodige draagvlak voor de gekozen beleidsopties en prioritei-
ten.  

 Je initieert, stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen en helpt dit mee uitdragen. 
Je stelt beslissingen voor op basis van de beschikbare informatie en onderneemt in samenspraak doel-
gerichte acties om die beslissingen te helpen uitvoeren. Je houdt hierbij rekening met de vastgelegde 
prioriteiten. 

 Je draagt mee zorg voor een positief leef- en leerklimaat op school. 
 Je hebt aandacht voor de socio-emotionele situatie van de leerlingen. 
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor ouders, CLB en externen. 
 Je staat in voor de intakegesprekken en de inschrijving van nieuwe leerlingen. 



Vacature coördinator OKAN 2/2 

Scholen Molenland vzw   051 42 71 90 
Ieperstraat 32    vzw@molenland.be   0410 984 743 
8700 TIELT    molenland.be    RPR Gent, afdeling Brugge 
 

De Bron  ■   De Ster  ■   Regina Pacis  ■   Sancta Maria Ruiselede  ■   SJI Tielt  ■   VTI Tielt  ■   Internaat Tielt 

 Je volgt het administratief en pedagogisch dossier van de leerling op. 
 Je bent nauw betrokken bij de individuele trajectbegeleiding van de leerlingen, inclusief de contacten 

met de vervolgschool. 
 Je begeeft je regelmatig op de klasvloer. 
 Je coacht de OKAN-teamleden met specifieke aandacht voor coachingsgesprekken gebaseerd op werk-

inhoud, samenwerking, communicatie en werkomstandigheden. 
 Je treedt op als aanvangsbegeleider voor startende OKAN-medewerkers. 
 Je reflecteert kritisch over je aanpak en doet in overleg met je leidinggevende voorstellen voor bijstu-

ring. 
 Je deelt opgedane expertise met de collega’s. 
 
 

Praktisch 

 Je hebt een opleiding op bachelor- of masterniveau.  
 Een pedagogisch diploma en/of ervaring in OKAN is een pluspunt. 
 Je komt terecht in een nieuwe werking die nog volop in ontwikkeling is. Je bouwt m.a.w. mee aan de 

toekomst van OKAN binnen regio Tielt. 
 Je maakt het verschil voor anderstalige jongeren en oefent een maatschappelijk heel relevante functie 

uit. 
 
 

Wij bieden 

 een voltijdse opdracht voor de duur van een volledig schooljaar met kans op verlenging na een posi-
tieve evaluatie; 

 een gevarieerd en uitdagend takenpakket; 
 een verloning volgens de wettelijk vastgelegde weddenschalen, rekening houdend met je diploma en 

erkende weddeanciënniteit; 
 de mogelijkheid om diverse nascholingen te volgen. 
 
 

Kandidaatstelling 

Je kandideert uiterlijk tegen 30 juni 2022 via solliciteren@molenland.be en voegt een motivatiebrief en 
gedetailleerd curriculum vitae toe. In het onderwerp van je e-mail vermeld je COÖRDINATOR OKAN. 
 
De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gaat door op dinsdag 5 juli 2022 in 
de namiddag. 
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