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In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 
zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 
medewerkers biedt het GO! aan meer dan 325.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. 
Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven 
en actieve burgers vormen is onze missie.  
 
De centrale administratie werkt beleidsvoorbereidend en dienstverlenend voor de scholengroepen 
en de scholen van het GO!. 
 
De centrale administratie zoekt voor werving een:  
 

adviseur onderwijsorganisatie & integraalplannen 
 

Technische gegevens vacature 
 
Vacaturenummer:  CAA19003 

Aard:     Detachering (1 jaar, mogelijks te verlengen) 

Niveau/graad:   Master 

Standplaats:   Brussel 

Afdeling:    Infrastructuur 

 

Functieomschrijving 

Wat houdt de functie in? 
 
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft de voorbije jaren integraalplannen 
opgemaakt voor al haar scholengroepen. Een integraalplan is een beleidsplan waarbij de visie 
bepaald wordt op het onderwijs van de toekomst en bijhorend de vertaling naar onderwijsaanbod 
en een strategisch bouwbeleid.  Een integraalplan helpt doordachte keuzes maken, geeft richting 
aan de toekomst en versterkt de draagkracht van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
In de komende periode willen we de output van de integraalplannen actualiseren en gelijk brengen. 
We willen de strategische projecten verder uitwerken zodat ze uitvoerbaar zijn in een bouw- of 
vastgoedproject.  
 
Om het multidisciplinair begeleidingsteam te versterken gaat het GO! op zoek naar een adviseur 
onderwijsorganisatie. We zoeken iemand die het onderwijslandschap kent, onderwijsorganisatie 
kent, een passie heeft voor data (omgevingsanalyse, studieaanbod, concurrentieanalyse, 
demografie, …) en die bovenal graag in een team werkt.  

 
De rijke jobinvulling bestaat uit het zelfstandig maken van analyses (desktopresearch), 
dataverzameling en – analyse ter ondersteuning van de architecten/stedenbouwkundigen,  het 
mee ontwikkelen van (geautomatiseerde) datarapporten, het multidisciplinair werken (in een team 

Selectiereglement 

Kies een afdeling/entiteit. 
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met architect-stedenbouwkundige, ingenieur bouwkunde en pedagogisch begeleider) en het 
faciliteren van groepen (scholengroep, directieteams, raden van bestuur).  

 

Werkkader 
 
Je komt terecht in het multidisciplinair team integraalplannen binnen de afdeling infrastructuur. Het 
team staat in voor de opmaak en update van  integraalplannen per scholengroep. In de toekomst 
worden ook thematische plannen gemaakt die een scholengroep overstijgen (buitengewoon 
onderwijs, CLB, CVO, …) en zullen strategische projecten die voortkomen uit de integraalplannen, 
verder uitgewerkt worden totdat het effectieve bouwproject, vastgoedproject,…van start kan gaan. 
In een integraalplan wordt vertrokken van de bestaande toestand per scholengroep op gebied van 
gebouwen en terreinen, onderwijsaanbod, schoolbevolking , sterkten en zwakten, 
onderwijskundige visie enz. om te komen tot een samenhangend beleidsplan voor de komende 
jaren waarin keuzes gemaakt worden voor zowel pedagogische visie als infrastructuur en 
onderwijsaanbod. De adviseur werkt hiervoor niet alleen nauw samen met collega’s van het team 
integraalplannen maar ook met het kenniscentrum van het GO!, de afdeling Onderwijsorganisatie 
en -personeel en de Pedagogische Begeleidingsdienst. 
 
Er wordt van jou verwacht dat je mee instaat voor het opstellen van onderwijskundige 
omgevingsanalyses, met onder andere de studie van het onderwijsaanbod, de demografie, de 
arbeidsmarkt, de werkgelegenheid en een analyse van de instellingsprofielen en 
doorlichtingsverslagen. Je gaat op een creatieve en proactieve manier en in team nadenken over 
de mogelijkheden voor de uitbouw van het onderwijs in een bepaalde regio. Op basis van deze 
gegevens worden er analyses gemaakt die leiden tot blinde vlekken binnen het onderwijsaanbod, 
de doorstroming binnen en tussen scholen, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, … enz. 
 
De adviseur gebruikt bij het opmaken van de onderwijskundige omgevingsanalyse eveneens heel 
wat externe gegevens  die een invloed (kunnen) uitoefenen op  de  organisatie.  Hij houdt rekening 
met de demografische ontwikkelingen, de verschillende belanghebbenden, de maatschappelijk-
regionale context en de politieke context. 
 
Op basis van de verzamelde gegevens, bestaande uit cijfermateriaal en prognoses, maakt de 
adviseur samen met de betrokken scholengroep een sterkte- en zwakteanalyse op, die de richting 
kan aangeven waarin de scholengroep wil evolueren. 
 
De gevraagde analyses gebeuren zowel op niveau scholengroep, per regio, thematisch en 
Vlaanderenbreed. 
 
Je teamleden zijn architecten-stedenbouwkundigen samen met een ingenieur en een pedagogisch 
begeleider. Je werkterrein is heel Vlaanderen en bestrijkt afwisselend alle scholengroepen van het 
GO! met een zeer gevarieerd aanbod en telkens in een eigen context. 
 
Belangrijk is dat je houdt van afwisseling en beschikt over een goede teamspirit, een analytische 
geest, een brede interesse en de capaciteit om innoverend en creatief oplossingen te bedenken en 
te bespreken. 
 

Deelnemingsvoorwaarden 
 
Je bent vast benoemd personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
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Functieprofiel 
 

Technische competenties 
 
- Je hebt kennis van de onderwijsregelgeving in het algemeen; 

- Je hebt inzicht in het onderwijslandschap in Vlaanderen (onderwijsactoren en 
onderwijsgerelateerde actoren), met inbegrip van een goed inzicht in de werking van en de 
verschillen tussen scholen, CVO’s, internaten,…; 

- Je hebt inzicht in de relevante beleidsstructuren, ondersteuningsstructuren en 
overlegstructuren in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; 

- Je kan vlot werken met excel  

- Je bent bereid om je in te werken in niet gekende materies en in een administratieve 
omgeving; 

- Je bent bereid om je in te werken in de werking van de organisatie zelf, onder meer het 
afstemmen van de projectwerking in het kader van integraalplannen op de reguliere werking 
van de dienst. 

 
Strekken tot aanbeveling: 

- Je hebt inzicht in de verwachtingen van de maatschappij in verband met het onderwijs en in de 
wijze waarop onderwijsniveaus op elkaar inspelen en complementair zijn;  

- Je hebt kennis van het beleidsplan GO! en de daaraan gerelateerde (deel)projecten; 
- Je hebt ervaring als directeur van een school. 

 
Persoonsgebonden competenties 
 

 Verantwoordelijkheid nemen: 
Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. 
 

 Samenwerken: 
Je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen voor 
jou persoonlijk van belang is. 

  

 Innoveren: 
Je draagt bij aan de vernieuwing van producten, diensten, processen en structuren die 
tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen 
 

 Oordeelsvorming: 
Je kan je mening geven en hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging 
van relevante criteria 
 

 Klantgerichtheid: 
Je kan behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren. 
 

 Analyseren: 
Je kan een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar 
aanvullende relevante informatie 
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Selectieprocedure 
 

De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:  
 
Cv-screening: aan de hand van het ingevulde standaardsollicitatieformulier wordt nagekeken of 
de kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. Enkel wie daaraan voldoet wordt 
toegelaten tot het vervolg van de procedure. Wie niet voldoet, wordt hiervan schriftelijk op de 
hoogte gebracht en kan niet verder deelnemen aan de selectie. 

Persoonlijkheidsvragenlijst: online in te vullen. Als je deze lijst niet (tijdig) ingevuld terugbezorgt, 
kun je niet verder deelnemen aan de procedure.  

Schriftelijke case en jurygesprek: via gerichte vragen wordt gepeild naar je motivatie, je 
technische en persoonsgebonden competenties voor het functieprofiel; er wordt ook gevraagd de 
schriftelijke case toe te lichten (28 of 30 augustus 2019) 

 

Wat bieden wij? 
 

 Er wordt een verlof toegekend wegens opdracht. Je wordt in jouw school tijdelijk 
vervangen.  

 Als gedetacheerd personeelslid word je voor de duur van de detachering geïntegreerd in de 
administratieve diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Jouw 
wedde wordt verder doorbetaald door het Departement Onderwijs.  

 De reiskosten voor het woon-werkverkeer worden vergoed. 

 Werktijdregeling: voltijdse betrekking (38 u. / week) 

 Vakantieregeling: stemt overeen met deze voor de directies in het onderwijs. 

 Aangename werkomgeving met ruimte voor verdere zelfontplooiing en mogelijkheid tot het 
volgen van opleidingen. 

Hoe solliciteren? 
 
Stuur ten laatste op 25 augustus 2019 je standaard cv, samen met een motivatie en een kopie van 
je diploma naar werving@g-o.be. Vermeld het vacaturenummer en de functietitel als onderwerp 
van je bericht.  
 
Om alle kandidaten objectief te kunnen vergelijken, nemen we enkel sollicitaties via het standaard 
cv in aanmerking. Je kunt dit formulier opvragen via werving@g-o.be 
 
Alle kandidaturen worden met de nodige aandacht en discretie behandeld. 

Inlichtingen 
 
Meer informatie over de inhoud van de functie kun je vragen aan: 
 
Koen Bollaert – coördinator team integraalplannen 
koen.bollaert@g-o.be of 0497 45 64 28 
 
Heb je vragen over de selectieprocedure? Neem dan contact op met: 
 
Pris Brewee - adjunct van de directeur HRM 
pris.brewee@g-o.be of 02 790 92 82 
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