
  
 

INFORMATIEBUNDEL 
Functiespecifiek aanwervingsexamen 

Onderwijsondersteuner 

(niveau B) 

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen 
voor de functie van onderwijsondersteuner (niveau B).  
 
Bij de algemene directie Onderwijs en Vorming - entiteit 
Onderwijscentrum Brussel zijn meerdere functies van 
onderwijsondersteuner vacant. 

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gelijke kansen 
belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. 

 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

Als onderwijsondersteuner (niveau B) aan het werk 

Beschrijving 

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams (Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel). 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 vormt de leerkrachten en zorgleerkrachten via verschillende 
begeleidingsaanpakken (coaching, modelling, co-teaching, …). 

− 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. 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies.  

− dienstbaar zijn 
− integer handelen 
− betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

− mondeling vaardig zijn 
− schriftelijk vaardig zijn 
− samenwerken 

 

 
Het functiespecifiek aanwervingsexamen voor  

onderwijsondersteuner (niveau B) 



  
 

Omgaan met informatie 

− problemen analyseren 
− oordelen vormen 

Probleemoplossend gedrag 

− resultaatgericht werken 
− klantgericht handelen 

Beheersmatig gedrag 

− plannen en organiseren 
− taken en processen opvolgen 

Functiegebonden competenties 

− beschikken over pedagogische vaardigheden 
− vlot communiceren en functioneren binnen een netwerk van diverse organisatie (scholen, 

begeleidingsdiensten …) 
− ervaring of interesse hebben in het ondersteunen van en het vorming geven aan leraren, 

directies, zorgcoördinatoren, rekening houden met de lokale context 
− beschikken over onderwijskundige inzichten en/of vaardigheden 

− expertise en interesse hebben in het gebruik van nieuwe technologieën in onderwijs 
− expertise en interesse hebben in ICT- en STEM-onderwijs 
− beschikken over analytische vaardigheden en resultaatgerichte aanpak 
− relativerend en diplomatisch kunnen optreden bij onvoorziene omstandigheden met 

aandacht voor vertrouwelijkheid 
− een verfrissende kijk hebben op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind 
− ervaring hebben met diverse groepen en oog hebben voor de noden van kinderen uit 

kansarme gezinnen 
− creatief omgaan met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders 
− kunnen samenwerken in een team en ook zelfstandig kunnen werken 

Toelatingsvoorwaarden 

− Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type (bachelor, 
graduaat, kandidatuur, master, licentiaat), gerelateerd aan de onderwijssector: 

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

en audiologie 
o Hoger onderwijs van het korte type: logopedie 
o Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie 
o Master in de logopedische en audiologische wetenschappen 
o Licentiaat in de logopedie 
o Licentiaat in de logopedie en audiologie 
o Licentiaat in de neurolinguïstiek 
o Licentiaat: opvoedingswetenschappen 
o Licentiaat: opvoedkundige wetenschappen 



  
 

o Licentiaat: orthopedagogische wetenschappen 
o Licentiaat: pedagogische wetenschappen 
o Licentiaat: psychologische en pedagogische wetenschappen 
o Licentiaat: psycho-pedagogische wetenschappen 
o Master in de onderwijskunde 
o Master in de pedagogische wetenschappen 
o Master in de educatieve studies 
o Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen 
o Master in de psychologie (afstudeerrichting schoolpsychologie) 
o Master in de psychologie (afstudeerrichting orthopsychologie) 
o Master in de psychologie (afstudeerrichting onderwijs) 
o Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van 

pedagogische bekwaamheid 
o Master / Licentiaat + bewijs van pedagogische bekwaamheid 
o of elk ander diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type 

(bachelor, graduaat, kandidatuur, master, licentiaat) en beschikken over minstens 
1 jaar relevante ervaring in onderwijsondersteuning. 

 
Houders van een buitenlands diploma dienen een academische 
gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse 
minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving. 
 
Kandidaten die beschikken over een door een externe instantie uitgereikt attest (EVC-
attest) dat getuigt van de niveaugebonden competenties die buiten diploma zijn 
verworven en toegang geeft tot het niveau A of B, en die minstens 1 jaar relevante 
ervaring in onderwijsondersteuning hebben, worden eveneens toegelaten. 
 

− Je kunt een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen. 
− Je geniet de burgerlijke en politieke rechten genieten. 
− Je bent medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 

Selectieprocedure 

Het programma voor het functiespecifiek aanwervingsexamen bestaat uit twee schriftelijke 
proeven en een mondelinge proef, eventueel voorafgegaan door een voorselectie. 

Voorselectie (eventueel) 

De selectiecommissie past een eliminerende voorselectie toe als er meer dan 20 externe 
kandidaten inschrijven. Kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering hoeven 
niet deel te nemen aan de voorselectie. 
 
Als er meer dan 20 externe kandidaten inschrijven, organiseert de selectiecommissie een cv- en 
motivatiescreening waarbij interesse, ervaring en de functiegebonden competenties als criteria 
worden beoordeeld. 
 
Je moet ten minste 50% van de punten behalen. De voorzitter van de selectiecommissie 
selecteert maximum 20 externe kandidaten met de beste score. De kandidaten die niet 
geselecteerd worden in de voorselectie, worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
 
De punten van de voorselectie worden niet meegerekend bij het verdere aanwervingsexamen. 



  
 

Schriftelijke proeven en mondelinge proef 

Alle kandidaten, ook de kandidaten die deelnemen via interne mobiliteit of bevordering, leggen 
achtereenvolgens de volgende proeven af: 
 

− een schriftelijke proef die bestaat uit een verschillende vragenlijsten rond 
persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. 

 
− een schriftelijke proef die bestaat uit een casus met functierelevante situaties en 

vragen, waarbij de niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden. 
 

− een mondelinge proef die bestaat uit een interview met de selectiecommissie waarbij 
de waarde-, niveau- en functiegebonden competenties getoetst worden. We gaan na of je 
profiel, motivatie en professionele verwachtingen overeenstemmen met de specifieke 
vereisten van de functie. 

 
Je slaagt voor de selectieprocedure als je ten minste 50% van de punten behaalt. 

Functiespecifieke aanwervingsreserve 

Slaag je voor de selectieprocedure? Dan word je opgenomen in een functiespecifieke 
aanwervingsreserve met rangorde.  
De functiespecifieke aanwervingsreserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar (verlengbaar) en 
wordt goedgekeurd door het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

De selectiecommissie 

De selectiecommissie wordt gevormd door: 
 

− Voorzitter: de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke Onderwijscentrum Brussel; 
plaatsvervanger: de heer Steven Vervoort, algemeen directeur Onderwijs en Vorming; 

− Intern jurylid / secretaris: mevrouw Vanessa Van Damme, deskundige directie Personeel 
en HRM; plaatsvervanger: mevrouw Sabine Verlinden, adjunct van de directeur Personeel 
en HRM; 

− Intern jurylid-expert: mevrouw Ellen Daniels, coördinator Onderwijscentrum Brussel; 
plaatsvervanger: de heer Jan De Broeck, coördinator Onderwijscentrum Brussel; 

− Extern jurylid: de heer Patrick Vanspauwen, coördinator lokale overlegplatforms van het 
Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming; plaatsvervanger: de heer Jan Van Gompel 
directeur CBE Brusselleer. 

Mogelijkheid tot beroep 

Je kunt beroep aantekenen tegen de beslissing van de selectiecommissie bij de Raad van State. 
Dat kan via een verzoekschrift tot nietigverklaring. Je kunt ook een verzoekschrift tot schorsing 
van de beslissing van de selectiecommissie indienen. Een verzoekschrift tot nietigverklaring of 
een verzoekschrift tot schorsing verstuur je met een aangetekende brief naar de Raad van State 
– Griffie afdeling bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel –  telefoon: 02 234 
99 23. Dit beroep bij de Raad van State moet je indienen binnen de zestig dagen nadat je de 
brief met de beslissing van de selectiecommissie ontvangen hebt. Als je dat niet binnen die 
termijn doet, zal de Raad van State je beroep als onontvankelijk verwerpen wegens laattijdige 
indiening. 



  
 

Timing 

− Reageertermijn: je kunt je kandidatuur indienen tot en met zondag 18 oktober 2020. 
− De schriftelijke proef vindt plaats op woensdag 28 oktober 2020 om 14 uur of 

18 uur. 
− De mondelinge proef vindt plaats vanaf maandag 9 november 2020. 
− Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 26 

november 2020 (richtdatum). 
− Indiensttreding voorzien vanaf 1 december 2020.  

 
Zowel de schriftelijke als de mondelinge proef zal plaatsvinden in het administratiehuis van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel. 

Ons aanbod 

Een voltijdse of deeltijdse contractuele functie als onderwijsondersteuner bij de algemene 
directie Onderwijs en Vorming - entiteit Onderwijscentrum Brussel. 

In een contractuele functie doorloop je een inwerktijd van 12 maanden. Tijdens deze periode 
word je driemaandelijks geëvalueerd en kan je deelnemen aan specifieke vormingen. 

Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor de functie van onderwijsondersteuner (1.80) een niet-geïndexeerde 
jaarwedde tussen 21 060 EUR en 33 310 EUR (geïndexeerde maandwedde – ongehuwd – geen 
personen ten laste – 0 jaar anciënniteit: 2.995,61 EUR bruto en 1.977,74 EUR netto), aangevuld met 
de volgende voordelen: 
 

− abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer (NMBS en/of De 
Lijn), fietsvergoeding 

− MIVB-abonnement 
− hospitalisatieverzekering 
− maaltijdcheques 
− verhuispremie als je naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuist 
− stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont 
− goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele 

werkuren, vrijaf tussen Kerst en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerken 
 

Inschrijving 

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten 
laatste op zondag 18 oktober 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur 
onderwijsondersteuner’ met een kopie van het vereiste diploma. 
 
Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacante-
functies-bij-de-vgc. 
 
De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma moet je onmiddellijk als bijlage 
toevoegen, zoniet is je kandidatuur ongeldig. 

mailto:jobs.vgc@vgc.be
http://www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc
http://www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc


  
 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over deze selectieprocedure, kun je contact opnemen met mevrouw 
Vanessa Van Damme, deskundige bij de directie Personeel en HRM – e-mail: jobs.vgc@vgc.be of 
op het nummer 02 563 06 73. 
 
Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met de heer Piet Vervaecke, 
entiteitsverantwoordelijke Onderwijscentrum Brussel - e-mail: piet.vervaecke@vgc.be of op het 
nummer 02 210 63 90. 
 
Voor meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie, kun je onze website 
www.vgc.be bezoeken. 
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http://www.vgc.be/


  
 

 
 
 
 
 
 
 

De VGC 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere 
wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de VGC 
bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.  

 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en 
draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor 
diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit 
Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en 
het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De 
Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar 
vanuit haar institutionele positionering en haar 
bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en 
gezondheid. 
 
Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open 
Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op 
alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de 
stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe 
kansen bieden aan mensen. 
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een 

assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel 
communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, 
dienstverlenend en innoverend op. 
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft lokale en intermediaire taken, oefent provinciale 
bevoegdheden uit en vervult gemeentelijke opdrachten als een overkoepeling voor het gewest 
wenselijk is of als gemeenten hun taken niet ten volle waarmaken. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie heeft structurele banden, van institutionele, financiële, politieke en/of 
inhoudelijke aard, met de Vlaamse Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De politieke organen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de Raad en het College. De 
Raad is het beraadslagende orgaan en is samengesteld uit de 17 Nederlandstalige leden van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het uitvoerende orgaan is het College, dat bestaat uit de twee 
Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen 
van het College met raadgevende stem bij. 
 
 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 



  
 

De administratie vervult een drievoudige taak voor het College: 
-zij bereidt het beleid voor; 
-zij voert de beslissingen van het College correct en nauwgezet uit; 
-zij evalueert de effecten van het gevoerde beleid.  

Organisatiestructuur van de administratie 

 

 
 
  



  
 

Algemene directie Onderwijs en Vorming - entiteit 
Onderwijscentrum Brussel 

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! 

Lees meer over het Onderwijscentrum Brussel op www.onderwijscentrumbrussel.be. 

 

*** 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 

http://www.onderwijscentrumbrussel.be/

