
 
Het schoolbestuur vzw Crescendo Samen Groeien, Rozenlaan 45 Dilbeek werft aan:  

een voltijds beleidsondersteuner- Technisch Adviseur  

De vzw Crescendo Samen Groeien beheert een scholengroep met zeven scholen en een 
internaat in Dilbeek, in de Vlaamse Rand rond Brussel:  de Vrije Kleuterschool Klein Klein 
Kleuterke in Sint-Ulriks-Kapelle, de Vrije Kleuterschool TripTrap in Schepdaal, de Vrije 
Basisschool met wijkschool van Sint-Alena in Dilbeek, de Vrije Basisschool ‘t Klavertjevier in Sint-
Martens-Bodegem, en de Vrije Kleuterschool, de Lagere school en het Lyceum met aangehecht 
Internaat van Regina Caeli in Dilbeek.  

OPDRACHT  

Als beleidsondersteuner Technisch Adviseur werk je onder de leiding van de Directeur 
Ondersteunende Diensten van de vzw, aan wie je regelmatig rapporteert.  

INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK 

Je coördineert in samenwerking met de directies van de scholen en de bestuurders van de vzw 
de centrale diensten Infrastructuur van de vzw in haar scholen van het Basisonderwijs (de VKS 
Klein Klein Kleuterke Sint-Ulriks-Kapelle, de VKS TripTrap Schepdaal, de VBS met wijkschool 
Sint-Alena Dilbeek, de VBS ‘t Klavertjevier Sint-Martens-Bodegem, de VKS en de LS Regina 
Caeli Dilbeek), zijnde:   

- de voorbereiding van bouwwerven (nieuwbouw en renovaties): bouwaanvragen, offertes, 
aanbestedingen;   

- het opvolgen en begeleiden van deze werven; 
- de korte- en langetermijnplanning voor het in stand houden en moderniseren/aanpassen 

van de schoolgebouwen i.f.v. de nieuwe milieuwetgeving;  
- het plannen en opvolgen van de onderhoudswerken aan de gebouwen en hun technische 

uitrusting en de verplichte technische periodieke controles; 
- het analyseren van de oorzaak en het laten herstellen van schade en defecten in de 

gebouwen; 
- de opmaak en opvolging van de werkplanning van de centrale klusjesdienst van de vzw 

(3 werknemers);  
- de contacten met de schoonmaakploegen in de diverse entiteiten; 

PREVENTIE 

Je werkt mee aan de ontwikkeling van een proactief en geïntegreerd veiligheidsbeleid in onze 
basisscholen, in de geest van de Beleidsverklaring Welzijn, Veiligheid, Gezondheid, Hygiëne en 
Milieu van de Scholengemeenschap Samen voor Beter.  

- Je stemt indien nodig af met de preventieadviseur van het Regina Caelilyceum en met de 
plaatselijke verantwoordelijke voor preventie in elke entiteit van de vzw. 

- Via het CPBW werk je mee aan het verbeteren van de prestaties op gebied van welzijn, 
veiligheid, gezondheid en milieu in elek school. Je helpt mee een globaal preventieplan te 
realiseren door adviezen te geven over de jaarlijkse actieplannen in elke school. 

- Je staat de directies bij om binnen de budgettaire mogelijkheden de nodige omkadering 
en middelen te voorzien om het veiligheidsbeleid in de scholen uit te rollen en een 
dynamisch riscobeheersingsysteem te realiseren.   

- Je werkt goed samen met de externe partners: de diensten voor preventieve 
geneeskunde en arbeidsgeneeskunde, het CLB, en de vertrouwenspersonen in de 
scholen en de externe preventiedienst Idéwé. 

- Je geeft samen met de directie regelmatig informatie aan de personeelsleden via 
verslagen aan de valven, digitaal en tijdens personeelsvergaderingen. 


