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Vacature PBD-GO! 

Context 
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 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 professionaliserings-

initiatieven en verandertrajecten en betracht een dynamisch evenwicht tussen vraag- en 

aanbodsturing. 

Het motto Samen Leren Samen Leven passen we toe op alle lagen van ons onderwijsnet. De 

Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! beschouwt samenwerking met externe partners dan 

ook als een cruciaal element bij de verwezenlijking van het PPGO!, en als onmisbaar gegeven binnen 

het onderzoeken, verrijken, en innoveren van onze eigen PBD-werking.  

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 die ploeg te versterken is de PBD-GO! op zoek naar een: 

pedagogisch medewerker curriculumontwikkeling BAO 

Statuut 
Je krijgt een voltijdse aanstelling in het codo-statuut. Een codo (contractueel departement onderwijs) 
is een gesubsidieerd contractueel personeelslid. De tewerkstelling gebeurt op basis van een 

conventie en het salaris is ten laste van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.  Je wordt 
betaald volgens de barema’s die gelden in het onderwijs. Let op; enkel tewerkstelling in dit statuut 
kan meegerekend worden als anciënniteit. 

Wat is het doel van deze functie? 
De focus ligt op het ondersteunen van de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen basisonderwijs en 

op de daaraan gekoppelde leerplanontwikkeling basisonderwijs. Het vormgeven van een concept 

leerplannen BaO alsook de pedagogisch-didactische ondersteuning via de GO! Navigator zullen hier 

belangrijke inhouden zijn. 

Taken 
• Je ondersteunt de betrokken pedagogisch adviseurs en begeleiders inhoudelijk; 

• Je werkt mee aan het flexibel vormgeven van het curriculum basisonderwijs; 

• Je maakt je de huidige leerplannen BaO, de leerplannen 1ste graad SO en in de pedagogisch-

didactische kaders die het GO! hanteert (GSL, ZRL, school als concept,…) eigen; 

• Je neemt de HGW GO! mee als motor van curriculum; 
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• Je ondersteunt de eindtermencommissies, de werkgroep leerplannen en de leerplancommissies. 

Wat verwachten wij? 

Kennis en kunde 
- je hebt een ruime kennis van algemene didactiek; 

- je kent leer- en ontwikkelingsprocessen bij kinderen en jongeren en kan deze vertalen in 
leerlijnen; 

- je hebt kennis van (en passie voor) onderwijsvernieuwing 
- je kent verschillende vormen van curriculumorganisatie in het basis onderwijs; 
- je hebt een brede kijk op curriculumontwikkeling (evaluatie, leerlingenbegeleiding, 

leeromgeving, doelenintegratie,…) 
 

Vaardigheden 
- je kan leerplannen gebruiken; 

- je bent vertrouwd met enkele onderwijskundige kaders m.b.t. curriculum (krachtige 
leeromgeving, curriculumperspectieven, didactisch model, beheersingsniveaus, macro-
/meso-/microniveau …); 

- je kan nieuwe onderwijskundige inzichten vertalen naar je doelpubliek (pedagogisch 
adviseurs en begeleiders, leerkrachten, …); 

- je bent een teamspeler; 
- je bent conceptueel sterk. 

 

Studievereisten 
HOLT-diploma (licentiaat/ master); bij voorkeur in het onderwijs of pedagogisch georiënteerd of met 

een diploma pedagogische bekwaamheid. 

Wat bieden wij? 
• standplaats Brussel, met de mogelijkheid om gedeeltelijk van thuis uit te werken; 

• een warme en stimulerende werkomgeving; 

• opleiding en ondersteuning; 

• autonomie en verantwoordelijkheid; 

• een vergoeding voor woon- werkverkeer. 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu! 
 

Kandidaturen met cv en motivatiebrief kunnen ingediend worden ten laatste op  24/05/2023 bij 
hans.heremans@g-o.be.  Ook voor bijkomende informatie i.v.m. de selectieprocedure kan je bij hem 
terecht.  

Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt op basis van het cv en die motivatiebrief. 
 
Voor informatie over de inhoudelijke aspecten van de opdracht kan je terecht bij 

lotje.de.spiegeleer@g-o.be (0475 21 08 35) 
 

Al de kandidaturen worden met de nodige aandacht en met discretie behandeld. 
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