
VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN 

 MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF HANDICAP 

 

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een deskundige (niveau B) 

Onderwijsondersteuner 

Bij de entiteit Onderwijscentrum Brussel 

Tewerkstellingsstatuut: contract voor bepaalde duur Werkregime: voltijds  
Standplaats: Marcqstraat Adres: Marcqstraat 16-18 - 

1000 Brussel 
 

Wie zijn we? 

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten.  Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit hun 
sociale, culturele en talige diversiteit de nodige sleutelcompetenties kunnen verwerven die ze 
nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw.   
Met een team van een 100-tal medewerkers ondersteunt en vormt het OCB Brusselse 
schoolteams.  Ze hebben hierbij specifiek aandacht voor een aantal grootstedelijke uitdagingen 
zoals meertaligheid, armoede, ouderbetrokkenheid, brede school,… Het OCB zorgt ook voor de 
ontwikkeling van leermiddelen en tools voor leerkrachten in Brussel. 
Het OCB is een warme organisatie, die met kennis van zaken en respect voor teams het kind 
centraal plaatst! 
Het OCB is een dienst van de Vlaamse gemeenschapscommissie. 
 

Wat doe je? 

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams. Je begeleidt hen op 
maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je o.a. mee 
aan kwaliteitsvol (taal)onderwijs, krachtige didactiek, breed leren, ouderbetrokkenheid en 
ontwikkel je vaardigheden bij schoolteams om te leren omgaan met diversiteit, meertaligheid, 
armoede,… 

Opdrachten 

− Je ondersteunt en co-teacht de leerkrachten en zorgleerkrachten 
− Je helpt mee bij het ontwikkelen van leermiddelen, tools en instrumenten voor het 

versterken van grootstedelijk onderwijs 
− Je hebt expertise en interesse in het gebruik van nieuwe technologieën in onderwijs (ICT, 

STEM, digitaal leren, afstandsleren, implementeren van digitale tools en software,…) 
− Je werkt samen in een team van onderwijsondersteuners en met hen werk je een 

optimale werkwijze uit om je scholen te ondersteunen, nieuwe materialen te 
ontwikkelen,… 

− Je werkt samen met organisaties en diensten die je in deze dubbele opdracht 
(begeleiding en ontwikkeling) kunnen helpen 

Wie zoeken we? 

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur). De 
VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, 
dan kom je ook in aanmerking. 
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Diplomalijst vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut (art. 1 van het collegebesluit nr. 09/202 van 
23/04/09): 

− Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 
− Kleuteronderwijzer 
− Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs 
− Onderwijzer 
− Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 
− Geaggregeerde lager secundair onderwijs 
− Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en 

audiologie 
− Hoger onderwijs van het korte type: logopedie 
− Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie 
− Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van 

pedagogische bekwaamheid 
Of een ander diploma maar beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in de 
onderwijsbegeleiding. 

 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

− dienstbaar zijn 
− integer handelen 
− betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

− mondeling vaardig zijn 
− schriftelijk vaardig zijn 
− samenwerken 

Omgaan met informatie 

− problemen analyseren 
− oordelen vormen 

Probleemoplossend gedrag 

− resultaatgericht werken 
− klantgericht handelen 

Beheersmatig gedrag 

− plannen en organiseren 
− taken en processen opvolgen 

Functiegebonden competenties 

− Je beschikt over pedagogische vaardigheden 
− Communiceer en functioneer jij vlot binnen een netwerk van diverse organisaties 

(scholen, begeleidingsdiensten,…)? 

− Heb je ervaring met, of interesse in het ondersteunen van en het vorming geven aan 

leraren, directies, zorgcoördinatoren,…?  Hou je hierbij rekening met de lokale context? 

− Beschik je over onderwijskundige inzichten en/of vaardigheden? 

− Heb je expertise en interesse in het gebruik van nieuwe technologieën in onderwijs?  

− Heb je expertise en interesse in ICT- en STEM-onderwijs? 
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− Beschik je over analytische vaardigheden en een resultaatgerichte aanpak? 
− Kan je relativerend en diplomatisch optreden bij onvoorziene omstandigheden met 

aandacht voor vertrouwelijkheid?   

− Heb je een verfrissende kijk op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind? 

− Heb je ervaring met diverse groepen en oog voor de noden van kinderen uit kansarme 

gezinnen?  

− Ga je creatief om met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders? 

− Hou je ervan samen te werken in team en kan je ook zelfstandig aan de slag? 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Wat krijg je in ruil? 

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 15 augustus 2020 tot en 
met 14 augustus 2021. 

− Loonschaal 1.80 - onderwijsondersteuner. 
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime 
vormingsmogelijkheden. 

 

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, 
ten laatste op 22 juli 2020. 

Dat kan:  

−  per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Lisa van der 

Vleuten, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

−  of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Onderwijsondersteuner’ 

 

De selectiegesprekken zijn gepland op 29 juli 2020 en 5 augustus 2020 in de Emile Jacqmainlaan 
135, 1000 Brussel.  Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over het Onderwijscentrum Brussel vind je op 
www.onderwijscentrumbrussel.be  
 
Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Piet Vervaecke, 
Entiteitsverantwoordelijke bij de algemene directie Onderwijs en Vorming - entiteit 
Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be. 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Lisa van 
der Vleuten op het nummer 02 563 03 95 of via lisa.vandervleuten@vgc.be. 
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