
Medewerker MOS: duurzame scholen, straffe scholen  
 

Ben jij een gemotiveerde leerkracht met een hart voor onze planeet en zin in een tijdelijke 

nieuwe uitdaging?  

 

De afdeling natuur- en milieueducatie van de Provincie West-Vlaanderen is momenteel op 

zoek naar versterking van het MOS-team.  

 

Over ons 
 

MOS ondersteunt scholen op maat en maakt werk van milieuvriendelijke en duurzame leer- 

en leefomgevingen, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. 

 

Over de functie 

 

Voorwaarden: 
De vacature wordt ingevuld via detachering (verlof wegens opdracht).  

 

Het betreft een tijdelijke halftijdse opdracht (twee en een halve werkdag per week – 

19 uur per week) tot en met 31 augustus 2022.  

 

De opdracht is mogelijks verlengbaar en dit telkens maximaal voor één schooljaar.  

 

De functie staat open voor leerkrachten die: 

- tijdelijk zijn aangesteld voor een volledig schooljaar 

- tot de proeftijd toegelaten zijn 

- vast benoemd zijn 

 

Startdatum: bij voorkeur begin januari 2022, maar bespreekbaar. 

 

Als gedetacheerde blijf je werknemer van het schoolbestuur. Je salaris wordt verder 

uitbetaald via jouw werkstation. De Provincie betaalt de volledige loonkost terug aan 

het ministerie. Tijdens de periode van detachering volg je wat betreft 

arbeidsvoorwaarden, vakantieregeling en plaats van tewerkstelling de afspraken 

binnen de Provincie. 

Alle info over detachering kan je vinden op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-

wegens-opdracht  

 

Opdracht: 
Als medewerker ben je verantwoordelijk voor een aantal afgebakende opdrachten die 

je zelfstandig opneemt en opvolgt: 

 

Opvolging Baseball project 

B@seball is een wetenschappelijk onderzoek van UA, UCLL, INBO, Sciensano, 

GoodPlanet Belgium en MOS, waarin men onderzoekt in welke mate natuur en 

biodiversiteit op school een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn 

van de kinderen. Je informeert de leerkrachten van de bovenbouw en de ouders in een 

voortraject om gezinnen mee te laten participeren in het onderzoek het jaar 

daaropvolgend. Meer info over Baseball. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht
https://www.mosvlaanderen.be/onderzoeksproject-baseball
https://www.mosvlaanderen.be/onderzoeksproject-baseball


 
 

 

Aansturen Klimaatbendes 

Klimaatbendes zijn scholen van eenzelfde gemeente of stad die zich engageren om 

samen te werken voor een beter klimaat. Klimaatbendes worden gevormd door 

klassen van de bovenbouw en werken acties uit rond energieonderzoek, voeding 

en  mobiliteit en brengen hun CO2-reductie in kaart. Je zet samen met de 

gemeente/stad de bakens uit voor een traject met alle deelnemende scholen, 

informeert en inspireert de leerkrachten van de trekkersklas tijdens overlegmomenten 

en vormingen. De gemeentes/steden nemen de logistieke rol op. 

 

Daarnaast sta je in voor het onderhoud van de website. 

 

Waar nodig ondersteun je ook de reguliere MOS-werking (organisatie van vormingen, 

opvolging van MOS-passen, …). 

 

Jouw profiel  

- je beschikt over een rijbewijs B  

- je bent bereid om schoolbezoeken te brengen (ook buiten de schooluren) 

- je bent gemotiveerd en dynamisch  

- je hebt een grote interesse in natuur en milieu, klimaat, duurzaamheid, vergroening van 

schoolomgevingen, … 

- je kan zowel zelfstandig als in groep werken  

- je beschikt over communicatieve vaardigheden 

 
Solliciteren en procedure 
 

Reageren kan tot en met 8 november 2021 via een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV. 

 

Kandidaten die voldoen aan de selectievoorwaarden worden vanaf woensdag 17 november 

uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op dinsdag 23 november (avond) of woensdag 24 

november (namiddag). 

 

Ook wanneer je niet geselecteerd bent, krijg je een seintje vanaf 17 november. 

 

 
Contact 
 

Alexandre Lefebvre  

Sectieverantwoordelijke Natuur- en Milieueducatie 

Dienst MiNaWa | Provincie West-Vlaanderen 

Kon. Leopold III-laan 41 | 8200 Sint-Andries 

T 050 40 31 18 | GSM 0499 86 53 47 

M alexandre.lefebvre@west-vlaanderen.be 

 

 

 

Herken je jezelf? Dan ben jij misschien wel de ideale kandidaat om het 

NME-team van de Provincie West-Vlaanderen te komen versterken! 
 

https://www.mosvlaanderen.be/mos-klimaattraject-basisonderwijs-klimaatbendes
https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen
mailto:alexandre.lefebvre@west-vlaanderen.be

