
 

 

Tweede oproep tot de kandidaten voor de invulling van een FT 
betrekking pedagogisch begeleider basisonderwijs 
(schoolontwikkeling en Nederlands, cluster centrum)  

1. Omschrijving functie  

1.1. Situering van de functie binnen de organisatiestructuur 
 
De functie waarvoor wordt opgeroepen maakt deel uit van het functioneel kader van de pedagogische 
begeleidingsdienst (PBD) van het GO!. De functie legt zich toe op de decretale kernopdrachten van de PBD.  

1.2. Algemene omschrijving van de functie 
 
Deze tweede oproep geldt voor : 
 
-  de invulling van één voltijdse betrekking van pedagogisch begeleider basisonderwijs die de rol 

opneemt van ondersteuner van professionaliseringsinitiatieven met de focus op schoolontwikkeling 
en Nederlands, in cluster centrum bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap (PBD-GO!) 
(Cluster centrum omvat de scholengroepen Antwerpen, Rivierenland, Brussel, Ringscholen, Scoop, 
Waasland en Het leercollectief.) 

 
-  het aanleggen van een wervingsreserve van kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider 

met hoger vermeld werkdomein en cluster bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PBD-GO!) 

 
 

Voorziene ingangsdatum : zo snel mogelijk na de selectieprocedure  

 
De pedagogisch begeleider ondersteunt de instellingen en onderwijsprofessionals bij het realiseren - tot op 
het niveau van de lerenden - van het pedagogisch project van het GO!, kwaliteitsvol onderwijs en 
kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. 
De pedagogisch begeleider neemt de rol op van ondersteuner met als doel scholen en leraren te 
ondersteunen in het realiseren van een kwaliteitsvol curriculum tot op de klasvloer, met inbegrip van 
leerlingenbegeleiding. 
 
Concreet betekent dit dat men onder andere volgende opdrachten krijgt toegewezen : 
 

- procesbegeleiding bij het ontwikkelen, samen met leraren en externe specialisten, van leerplannen 
en didactische cahiers 

- in teamverband professionaliseringsinitiatieven uitwerken en verzorgen ter ondersteuning van de 
curriculumrealisatie in al zijn aspecten 

- scholen en leraren ondersteunen bij de opvolging van een negatieve doorlichting van het betrokken 
vakgebied 
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- scholen en leerkrachten ondersteunen vanuit de bouwstenen van gepersonaliseerd samen leren om 
zo hun didactiek en beleid vorm te geven.  

 

2. Competenties 

De gedragscompetenties zijn terug te vinden in de functiebeschrijving van pedagogisch begeleider die u 
hier kunt raadplegen (met inbegrip van de rol van ondersteuner van professionaliseringsinitiatieven). 
 
De vaktechnische competenties zijn:  

- Inzicht hebben in de structuur van het onderwijs en het GO! in het bijzonder 
- Inzicht hebben in onderwijskundig leiderschap 
- Inzicht hebben in organisatieontwikkeling 
- Ervaring hebben met taalonderwijs (Nederlands) 

 

3. Deelnemingsvoorwaarden 

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure moet de kandidaat voldoen aan de volgende 
voorwaarden : 

- bij de laatste evaluatie geen onvoldoende gekregen hebben; 
- tenminste over een diploma niveau bachelor beschikken; 
- kandideren op de hieronder vermelde wijze. 
 
De aanstelling als pedagogisch begeleider gebeurt via het stelsel van verlof wegens (bijzondere) opdracht 
(artikel 77quater Decreet Rechtspositie). 
 

4. Beoordelingsproces en selectiecriteria 

De kandidaten worden geselecteerd volgens de procedure en de criteria zoals hieronder vermeld.  

De selectieprocedure omvat volgende stappen: 

 kandidaatstelling; 

 voorselectie; 

 test algemene competenties; 

 interview; 

 advies selectiecommissie; 

 beslissing AB. 
 
 

De kandidaatstelling 

De kandidaten moeten op de voorziene wijze kandideren. 
 
De kandidaten dienen het volledig ingevulde kandideringsformulier in (bijlage 1), samen met een 
portfolio. Een portfolio (met inhoudsopgave) bestaat uit: 

 een curriculum vitae; 

 een gedeelte waarin de kandidaat de competenties nodig voor de functie aantoont via 
nuttige ervaring en gevolgde vorming - training - opleiding (VTO); 

 een motivering. 

http://pro.g-o.be/blog/Documents/FB%20pedagogisch%20begeleider%20-%20versie%2001012019.pdf
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De kandidaten die niet voldoen aan de formele voorwaarden opgenomen in deze oproep worden van 
verdere deelname aan de selectieprocedure uitgesloten.  

 

 

De voorselectie 

Op basis van het portfolio selecteert de selectiecommissie de kandidaten die toegelaten worden tot 
de test algemene competenties. De voorselectie gebeurt aan de hand van volgende criteria: 

 ervaring relevant voor de functie; 

 gevolgde VTO relevant voor de functie; 

 motivering voor de kandidatuurstelling.  
 

 De criteria worden gelijkwaardig beoordeeld. Om geselecteerd te worden voor het vervolg van de 
procedure (de test algemene competenties en het interview) dienen de kandidaten minstens de helft 
van de punten te behalen. De kandidaten die niet de helft van de punten behalen, worden 
afgewezen. Zij kunnen binnen de 7 werkdagen na de afwijzing op schriftelijke aanvraag bij de 
voorzitter van de selectiecommissie hun dossier inzien. 

 

De test algemene competenties 

De geselecteerde kandidaten worden via e-mail met leesbevestiging uitgenodigd voor een 
webgestuurde test algemene competenties. Deze test is onder andere gekoppeld aan de 
competenties uit het competentieprofiel van pedagogisch begeleider (zie functiebeschrijving).  
 
Het resultaat van deze test wordt als input meegenomen naar het interview en de bespreking van de 
case. Het is geen uitsluitingscriterium.  

 

Het interview 

Aan de geselecteerde kandidaten wordt een case voorgelegd met een opdracht die ter plaatse 
wordt voorbereid.  
 
Aansluitend wordt per kandidaat een competentiegericht interview gevoerd op basis van het 
ingediende portfolio, de resultaten van de test algemene competenties en de uitgewerkte case. 

 
De case en het interview dienen om de competenties van de kandidaat te beoordelen. 
 
Het interview gaat uit van volgende selectiecriteria: 

 gedrags- en vaktechnische competenties (50%) 

 affiniteit met de organisatie (20%) 
 
De kandidaat moet minstens de helft van de punten behalen per criterium.  

 

Het advies van de selectiecommissie  

De selectiecommissie formuleert een voorstel en houdt hierbij rekening met volgende verhouding: 

 portfolio:  30 %; 

 case en interview:  70 %. 
 
De kandidaten worden gerangschikt volgens de behaalde score. 
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Beslissing 

De afgevaardigd bestuurder neemt kennis van het voorstel van de selectiecommissie en neemt een 
finale beslissing. 

Kandidaten die meer dan 50% halen worden geschikt bevonden en worden ondergebracht in een 
wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig gedurende 3 jaar vanaf de screeningdatum en is enkel 
geldig voor de desbetreffende oproep. Een kandidaat kan maximaal één keer een aangeboden betrekking 
als pedagogisch begeleider weigeren.  

5. Wijze van kandideren en kandideringstermijn

Het kandideringsformulier en het portfolio moeten samen per mail verstuurd worden, uiterlijk op 15 
februari 2022 naar kandideren.pedagogisch.begeleider@g-o.be.  

De ontvangst van de kandidatuur zal per mail bevestigd worden. 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht hun geslacht, 
gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. 

Alle kandidaturen worden met de nodige aandacht en discretie behandeld. 

Voor meer informatie over de wijze waarop het GO! de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in de praktijk brengt, verwijzen wij naar onze privacyverklaring.  

6. Gegevens contactpersonen

Voor meer informatie omtrent deze vacature kan u terecht bij de mevrouw Lotje De Spiegeleer, 
hoofdadviseur bij de Pedagogische Begeleidingsdienst, op telefoonnummer 0475-21 08 35.

Voor vragen in verband met de selectieprocedure kan u terecht bij de afdeling Netbrede ondersteuning 
en ontwikkeling: mevrouw An Meeussen, 02-790 94 71. 

Brussel, 

Koen Pelleriaux 
afgevaardigd bestuurder 

Bijlagen: 
1. Kandideringsformulier

mailto:kandideren.pedagogisch.begeleider@g-o.be
http://www.g-o.be/disclaimer


Tweede oproep voor pedagogisch begeleider basisonderwijs - 
ondersteuner van professionaliseringsinitiatieven met de focus op 
schoolontwikkeling en Nederlands (cluster centrum)  

1. Persoonlijke gegevens

Stamboeknummer: 

Naam: ___________________________________________________________________ 

Voornaam: ___________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer: ___________________________________________________________________ 

__Postcode en gemeente: _____________ ____________________________________________ 

/Telefoonnummer:   ____ __________ ____________________________________________________ 

@E-mailadres: ________________________________________ _________________________ 

2. Statutaire toestand

Vast benoemd in het ambt van ______________________________________________________________ 

volume benoeming: _op datum van _____________________________     ___________________________ 

Geaffecteerd aan (naam instelling of instellingen) 

tel.: Instelling: _________________________________________ __________________________________ 

tel.: Instelling: _________________________________________ __________________________________ 

Effectieve tewerkstellingsplaats (indien verschillend van de instelling van affectatie) 

Ambt of functie: __________________________________________________________________________ 

tel.: Instelling: _________________________________________ __________________________________ 

tel.: Instelling: _________________________________________ __________________________________ 

Kandideringsformulier 

J J M M D D 



Kandideringsformulier 

3. Bekwaamheidsbewijzen

Behaalde bekwaamheidsbewijzen en vermelde specialiteiten: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Is in het bezit van het vormingsattest of de akte van bekwaamheid/ brevet/bekwaamheidsattest van: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Evaluatie

Ik verklaar bij de laatste evaluatie geen ‘onvoldoende’ te hebben gekregen.

Datum meest recente evaluatie: _____________________________________________________________ 

(gelieve de evaluatie toe te voegen aan het portfolio) 

Ik verklaar op eer deze kandidaatstelling naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum: _____________________

Naam:

____________________________________


	stamboeknr a: 
	stamboeknummer j: 
	stamboeknummer j1: 
	stamboeknummer M: 
	stamboeknummer M2: 
	stamboeknummer D: 
	stamboeknummer D2: 
	stamboeknummer B: 
	stamboeknummer C: 
	stamboeknummer E: 
	stamboeknummer F: 
	Naam: 
	Voornaam: 
	Straat en huisnummer: 
	Postcode: 
	Gemeente: 
	Telefoonnummer 1: 
	telefoonnummer: 
	e-mailadres: 
	e-mailadres2: 
	Vast benoemd in het ambt van: 
	op datum van: 
	volume benoeming: 
	Instelling: 
	tel: 
	Instelling_2: 
	tel_2: 
	Ambt of functie: 
	Instelling_3: 
	tel_3: 
	Instelling_4: 
	tel_4: 
	Behaalde bekwaamheidsbewijzen en vermelde specialiteiten 1: 
	Behaalde bekwaamheidsbewijzen en vermelde specialiteiten 2: 
	Behaalde bekwaamheidsbewijzen en vermelde specialiteiten 3: 
	Is in het bezit van het vormingsattest of de akte van bekwaamheid brevetbekwaamheidsattest van 1: 
	Is in het bezit van het vormingsattest of de akte van bekwaamheid brevetbekwaamheidsattest van 2: 
	Is in het bezit van het vormingsattest of de akte van bekwaamheid brevetbekwaamheidsattest van 3: 
	Ondergetekende verklaart op eer bij de laatste evaluatie geen onvoldoende te hebben gekregen: 
	Text1: 
	Text2: 
		koen.pelleriaux@g-o.be
	2022-01-19T15:26:16+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




