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Vacature PBD-GO! 

Pedagogisch Medewerker kwaliteitszorg 
 
 

 

Op de meer dan 1.000 plaatsen waar het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangeboden, zijn 
we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Om en bij de 39.000 
medewerkers van het GO! bieden kwaliteitsvol onderwijs aan 340.000 leerlingen en cursisten. Iedereen 
krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven is onze missie. 

 
De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) is een van de ondersteunende diensten van het 
centrale bestuursniveau van het GO!. De PBD-GO! streeft ernaar het PPGO!, kwaliteitsvol onderwijs en 
leerbegeleiding te realiseren, tot op het niveau van de lerende. De kernopdracht van de dienst is de 
organisatie van pedagogische ondersteuning afgestemd op de context van elke instelling en organisatie. De 
dienst ontwikkelt hiertoe een geïntegreerd aanbod van professionaliseringsinitiatieven en 
verandertrajecten en betracht een dynamisch evenwicht tussen vraag- en aanbodsturing. 
De PBD-GO! beoogt dat elke onderwijsinstelling zelf de kwaliteit van haar werking kan analyseren, borgen 
en verbeteren waar nodig. Deze doorgedreven inzet op en zorg voor kwaliteit en effectiviteit is tevens een 
wezenlijk kenmerk van de eigen aanpak. 

 
De PBD-GO! is een dynamische en innovatieve organisatie die ook in haar eigen werking uitgaat van 
complementariteit van expertise en voluit inzet op samenwerking binnen en tussen teams. 
Om de ploeg te versterken is de PBD-GO! op zoek naar een: 

 

Pedagogisch medewerker kwaliteitszorg 

 
Functieomschrijving 

 

 

Wat houdt de functie in? 
Als medewerker kwaliteitszorg sta je collega’s bij via ontwikkeling en uitbouw van specifieke 
dienstverlening om de organisatie zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten functioneren zodat de 
doelstellingen bereikt worden. Je speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van het integrale 
kwaliteitszorgsysteem en het gericht inzetten van het betrokken instrumentarium. 

 

Opdrachten/resultaatsgebieden 

• Op basis van het beleid, de strategische keuzes en de behoefteanalyse ga je de kwaliteitszorg mee 
uitvoeren en bijsturen; 

• Je ondersteunt en adviseert de leiding van de PBD-GO! (adviseur-coördinator en de staf) bij de uitbouw 
van een kwaliteitszorgsysteem. Je analyseert de behoeften en mogelijkheden van de organisatie. Dit 
betekent dat je ook kan anticiperen op knelpunten; 

• Je bouwt mee aan een monitoringsysteem om resultaten en effecten van de werking van de PBD-GO! in 
beeld te brengen, op te volgen, te rapporteren en te analyseren. Je verbetert, ontwikkelt en houdt die 
systemen en instrumenten toegankelijk; 

• Je zorgt voor draagvlak en organiseert mee overleg; 
• Je stimuleert kwaliteitszorg bij je collega’s en je maakt je eigen dienstverlening (proactief) kenbaar; 

• Je kan ook mee ingezet worden in projecten en werkgroepen. 

Concreet betekent dit… 

• Je beheert en optimaliseert (aspecten van) het huidig kwaliteitszorg systeem; 

• Je voert analyses uit en ontwikkelt instrumenten/processen ter verbetering. Je hebt oog voor innovatie 
en productontwikkeling; 

Kies een afdeling/entiteit. 



2   

• Je stelt indicatoren op en monitort de werking van de PBD-GO!; 

• Je ontwikkelt en verfijnt de overeenkomstige databases; 

• Je adviseert en ondersteunt het management; 
• Je staat mee in voor de opmaak van het jaarverslag, het begeleidingsplan, het infodossier doorlichting,… 

Vereist diploma en/of ervaring 
 

HOLT of HOKT diploma: bij voorkeur in het onderwijs of pedagogisch georiënteerd of met een diploma 
pedagogische bekwaamheid. 

 

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, 
leeftijd, afkomst of fysieke beperking. 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. 

 

Competentieprofiel 
 

Competenties/Attitudes 

• Je kan gegevens verzamelen en omvormen tot gestructureerde data; je kan ze ordenen, rubriceren en 
traceerbaar houden; 

• Je beschikt over voldoende pedagogisch-didactische kennis en/of relevante ervaring in onderwijs; 

• Je hebt ervaring met kwaliteitszorg en het bewaken daarvan in het onderwijs; 

• Je volgt evoluties in het onderwijs(beleid), in het bijzonder deze op het vlak van de interne en externe 
kwaliteitszorg; 

• Je hebt een sterk analytisch, synthetisch en probleemoplossend vermogen; 

• Je kent Excel op een doorgedreven niveau en kan de overige courante softwarepakketten vlot inzetten. 
Bijkomende kennis van, en ervaring met statistische software, dataverwerking en rapportering van 
bevragingen is een absoluut pluspunt. 

 

Selectieprocedure 
De jury selecteert in een eerste ronde op basis van de motivatiebrief en het cv. Geselecteerde kandidaten 
worden uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Wat bieden wij? 
• Standplaats Brussel, met ruime kans om ook van thuis uit te werken; 
• Een vergoeding voor woon- werkverkeer; 
• Een jong, groeiend team in een warme en stimulerende werkomgeving; 

• Opleiding, ondersteuning en aanvangsbegeleiding; 

• Autonomie en verantwoordelijkheid. 

Statuut 
 

De medewerker kwaliteitszorg is een contractueel personeelslid en wordt betaald door het departement 
onderwijs (CODO): 

• Het salaris en het vakantiegeld van CODO’s is gelijk aan dat van tijdelijk aangestelden in het onderwijs; 

• De eindejaarstoelage wordt berekend zoals voor vastbenoemde personeelsleden in het onderwijs; 
• Een contractueel personeelslid kan niet vast benoemd worden. 



3   

Hoe solliciteren? 
 

Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv ten laatste op zondag 2 oktober 2022 via e-mail naar 
hans.heremans@g-o.be . Een eerste selectie gebeurt door de jury op basis van het cv en de motivatiebrief.  

 
 

Inlichtingen 
 

Met vragen over de inhoudelijke aspecten van de opdracht kan je terecht bij saskia.lieveyns@g-o.be 
 

Bij hans.heremans@g-o.be (02 790 96 40) kan je terecht voor meer informatie over de selectieprocedure. 
 

Elke kandidatuur wordt met de nodige aandacht en met discretie behandeld. 

mailto:hans.heremans@g-o.be
mailto:saskia.lieveyns@g-o.be
mailto:hans.heremans@g-o.be

