
 

Koningin Elisabethlaan 92 

8000 Brugge 

VACATUREBERICHT 

COORDINATOR VORMINGSPROJECTEN (50% > 100%) 

CGSO, het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding, zoekt een hands on 

vormingswerker die er eens stevig in wil vliegen. Op basis van een bronnenstudie zal je een 

vormingsprogramma over relationele en seksuele voorlichting voor kinderen en jongeren met een licht 

tot matig verstandelijke beperking uitwerken. Je gaat ermee naar scholen en voorzieningen.  

Het CGSO ijvert voor een vrije en humane samenleving en werkt samen met andere groepen en 

initiatieven die werken vanuit een vrijzinnig humanistische mensvisie. Het CGSO heeft tot doel op het 

vlak van seksualiteit, relaties en intimiteit initiatieven te nemen, te ondersteunen en/of acties te 

voeren.  

Voor een nieuw vormingsproject met de steun van de Provincie West-Vlaanderen zijn we op zoek 

naar een gedreven medewerker met een hoge dosis lef. Voel je je aangesproken door onderstaande 

beschrijving? Voel je dan vrij je kandidatuur in te dienen of vragen te stellen.  

 

De functie  

Je coördineert en voert het project “Nieuwe leermiddelen voor relationele en seksuele vorming voor 

jongeren met een verstandelijke beperking” uit (samenwerking Provincie West-Vlaanderen in kader 

van het Impulsfonds). Dit betekent dat je zowel de administratieve als inhoudelijke coördinatie van het 

project op jou neemt. Concreet: 

- bronnenonderzoek over leermiddelen relationele en seksuele vorming voor jongeren met een 

verstandige beperking 

- uitwerken van een vormingsprogramma 

- opleiding van vrijwilligers 

- aansturen van de vormingsvrijwilligers 

- contacten leggen met potentiële partners (scholen bijzonder onderwijs en voorzieningen 

bijzondere jeugdzorg en VAPH, steden en gemeenten…) 

- aftoetsen van de noden inzake het vormingsprogramma bij kinderen en jongeren met een licht 

tot matig verstandelijke beperking, bij leerkrachten en begeleiders en bij ouders.  

 

Profiel van de gezochte medewerker 

- Je bezit een grote dosis lef 

- Je bent een geboren netwerker en zeer sociaal aangelegd 

- Je hebt ervaring in het spreken voor groepen en/of het geven van vormingen 

- Je hebt ervaring met projectmanagement 

- Je kan zelfstandig werken 



- Je neemt initiatieven in afstemming met het dagelijks bestuur 

- Ervaring in het werken met personen met een licht mentale beperking is een meerwaarde 

- Je bezit een rijbewijs B en een eigen auto, zodat je je vlot kan verplaatsen binnen de provincie 

West-Vlaanderen.  

 

 

Diploma en ervaring 

Persoonlijke kwaliteiten van mensen primeren in het CGSO. Iedereen die zich aangesproken voelt door 

bovenstaand profiel kan zich kandidaat stellen.  

Specifiek richten we ons voor deze vacature op mensen met volgend diploma (of gelijkwaardig door 

ervaring): 

- Bachelor Sociaal Werk 

- Bachelor Lerarenopleiding (kleuter-, lager of secundair onderwijs) 

- Bachelor in de orthopedagogiek 

- HBO5 Sociaal Werk 

- HBO5 orthopedagoog 

 

Formele werkervaring is niet vereist 

 

Aanbod 

- Contract: volume onderling te bespreken (3 maanden voltijds equivalent). Dit betekent een 

contract 100% voor 3 maanden tot 50% voor 6 maanden (of iets daartussen). Mogelijkheid tot 

verlenging.  

- Loon: conform sectorale loonvoorwaarden PC 331. Relevante anciënniteit als vormingswerker 

wordt gehonoreerd. 

- Plaats van tewerkstelling: Brugge 

- Startdatum: januari 2016 

 

Sollicitatieprocedure 

Wens je meer informatie over deze functie? Contacteer dan Chris Mestdagh, projectcoördinator via 

info@cgsobrugge.be.   

Je stuurt je motivatiebrief en C.V. vóór 10/12/2015 naar info@cgsobrugge.be ter attentie van de heer 

Chris Mestdagh. Na analyse van je kandidaatstelling word je al dan niet uitgenodigd voor een gesprek 

op 14/12/2015.  

 

Informatie over onze werking: www.cgsobrugge.be! 
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