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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 
realiseert het GO! voor meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs, waarin het 
pedagogisch project centraal staat. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. 
Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze missie. 

De centrale administratie  en de scholengroepen wensen in gezamenlijk overleg  op korte termijn volgende 
vacature in te vullen : 

 

Onderzoeker bij de onderzoekscel 

 
Technische gegevens vacature 

Vacaturenummer:   DAA18013 

Aard:     Detachering vanuit onderwijs 

Standplaats:    Brussel 

Afdeling:    Organisatieondersteuning  

Ingangsdatum:   1 september 2018 

 

Doel van de functie 

Controleren van de naleving van reglementeringen, normen, e.d. of interne audit uitvoeren met als 
doel hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden of zelf de gepaste 
acties te ondernemen 

Jobinhoud 

De functie van ‘onderzoeker’ situeert zich in de onderzoekscel, een dienst binnen de afdeling 
Organisatieondersteuning van de centrale administratieve diensten van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap.  
Voor meer informatie over de onderzoekscel: http://pro.g-o.be/personeel/onderzoek-naar-personeel . 
 
 
Volgende taken behoren onder meer tot het takenpakket: 
 

- Plannen en voorbereiden van de onderzoeken en leggen van contacten om de onderzoeken in de 
meest gunstige omstandigheden te laten verlopen. 

- Op het terrein uitvoeren van onderzoeken, passend in de omschrijving die is vastgelegd in het 
charter van de onderzoekscel, d.d. 30 augustus 2011. 

Vacature 

 DAA15007 organisatieondersteuning 

http://pro.g-o.be/personeel/onderzoek-naar-personeel
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- Omzetten van het onderzoekswerk in een relevant, helder en vlot leesbaar onderzoeksrapport om 
de scholengroep te informeren en hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen of de 
gepaste maatregelen te nemen. 

- Zorgen voor of coördineren van het administratief beheer van de eigen dossiers volgens de 
afspraken binnen het team om alle relevante gegevens i.v.m. de onderzoeken samen te hebben en 
informatie hierover snel te kunnen vinden. 

- Vaststellingen tijdens een onderzoek toetsen aan de geldende regelgeving en procedures.  
- Samenwerken en overleggen met diverse collega’s om een uniforme aanpak van de onderzoeken te 

garanderen.  
- Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied om de kwaliteit van de 

uit te voeren opdrachten op individueel en teamniveau te optimaliseren. 
- Bijdragen aan de uitbouw van een systeem van risico- en organisatiebeheersing door input te 

leveren voor beleidsadviezen aan het GO! in het jaarverslag. 
- Op regelmatige basis uitvoeren van interne controles om de kwaliteit van de onderzoeken, de 

rapporten en de aanbevelingen te verzekeren.  
 

Profiel 

Technische competenties 

 Je bent vertrouwd met ondervragingstechnieken of acht jezelf in staat deze te verwerven. 

 Je beschikt over basiskennis van de onderwijsregelgeving. 

 Je hebt een zeer goede kennis van de organisatie en van de structuren van het GO!. 

 Je beschikt over een goede kennis van MS-office en kan simultaan tijdens een gesprek een verslag 
intikken. 

 

Persoonsgebonden competenties 

 Verantwoordelijkheid nemen 
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie 
 

 Oordeelsvorming 
Mening uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante 
criteria 
 

 Analyseren 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende 
relevante informatie 
 

 Assertiviteit 
Voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk 
uitoefent om dat niet te doen 
 

 Klantgerichtheid 
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren 
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 Plannen & organiseren 
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven 
om deze efficiënte wijze te kunnen bereiken 
 
 

Deelnemingsvoorwaarden 

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

Je bent bij voorkeur tewerkgesteld in het basisonderwijs en/of hebt beleidservaring in het onderwijs. 

Je bent bereid tot flexibiliteit inzake werkuren en werkplaats: onderzoeken kunnen plaats vinden in elke 
GO! school in Vlaanderen. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, 
afkomst, handicap, seksuele oriëntatie of leeftijd. 

Als je een fysieke beperking hebt, laat ons dat dan vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best 
mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. 

 
Selectieprocedure 

Na de screening van de kandidaturen worden de kandidaten die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen 
uitgenodigd voor een functiespecifieke selectie bestaande uit een schriftelijke proef (14 mei namiddag 
onder voorbehoud) en een selectiegesprek (30 mei voormiddag). Enkel wie slaagt in de schriftelijke proef 
zal uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. 

Inschrijving 

Stuur uiterlijk op  4 mei 2018 een motiveringsbrief en curriculum vitae naar: 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Organisatieondersteuning 
T.a.v. de heer Dirk Mechelaere 
Willebroekkaai 36 
1000 Brussel 

Of mail dit naar: werving@g-o.be 

Indien je via mail solliciteert, noteer dan het vacaturenummer en de functietitel in het onderwerp van je 
mailbericht. 
Alle kandidaturen worden met de nodige aandacht en discretie behandeld. 

 

mailto:werving@g-o.be
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Aanbod – arbeidsvoorwaarden 

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 centrale diensten van het GO! voorzien in de financiële tussenkomst 
voor de terugbetaling van jouw wedde aan 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. 

Hospitalisatieverzekering (collectieve verzekering Vlaamse overheid) 

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

 
Contactgegevens 

Wens je meer te weten over de inhoud van de functie? Dan kan je terecht bij: 

Jan Robbeets, coördinator onderzoekscel - jan.robbeets@g-o.be  of  02 790 93 21 of 0499541793 
 
Dirk Mechelaere, afdelingshoofd Organisatieondersteuning, - dirk.mechelaere@g-o.be  of  02 790 92 67 
 
Heb je vragen over de selectieprocedure? Neem dan contact op met: 
 
Pris Brewee, HRM, - pris.brewee@g-o.be  of  02 790 92 82 
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