
 

 

Vacature: beleidsmedewerker Basisonderwijs  

Wie zijn wij? 

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) volgt de polsslag van ons onderwijs. De Vlor is de strategische 

adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vertegenwoordigers uit het hele 

onderwijslandschap overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis 

daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming en het 

Vlaams Parlement.  

Jobomschrijving 

We zijn op zoek naar een BELEIDSMEDEWERKER BASISONDERWIJS (m/v)  

Wat zijn je taken? 

¬ Je takenpakket situeert zich initieel vooral in het domein van het basisonderwijs, maar kan 

evolueren in functie van competenties/interesses en actuele beleidsontwikkelingen in 

onderwijs en vorming. 

¬ Je begeleidt inhoudelijk het overleg in de Raad Basisonderwijs en zijn commissie en 

werkgroepen en zorgt ervoor dat op organisatorisch vlak alles goed verloopt. 

¬ Je ondersteunt overlegprocessen tussen stakeholders en andere beleidsactoren. 

¬ Je schrijft adviezen op basis van standpunten en ideeën die de leden van de raad en 

commissies inbrengen en die door de raad gesteund worden. 

¬ Je verzamelt relevante informatie over de situatie, regelgeving, ideeën, wetenschappelijk 

onderzoek en verwachtingen die leven in het Vlaamse onderwijsveld en beleid. 

¬ Je bouwt een netwerk uit met relevante actoren (gebruikers, aanbieders, middenveld 

overheid en academici). 

Wie ben jij? 

¬ Je bent vastbenoemd in het basisonderwijs en hebt minstens 4 jaar ervaring met het 

schoolbeleid.  

¬ Of je hebt een universitair diploma (master), affiniteit met het basisonderwijs en minstens 

4 jaar ervaring in beleidsvoorbereidend werk of beleidsonderzoek of lerarenopleiding.  

Vereiste competenties 

¬ Je maakt duidelijke analyses van complexe dossiers. Je kunt operationele problemen in 

het onderwijsveld vertalen naar een beleidscontext. 

¬ Je bekijkt thema’s vanuit verschillende invalshoeken en kan je inleven in de visies en 

denkwijzen en voorstellen van verschillende (tegengestelde) partijen. 

¬ Je hebt een kritische instelling, je kan jezelf en de omgeving in vraag stellen. 
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¬ Je werkt klantgericht: je kan de wensen en behoeften van zowel de adviesvrager als van 

de leden van de raad en commissies inschatten en invullen. 

¬ Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren. 

¬ Je staat open voor vernieuwingen en veranderingen. 

¬ Je werkt actief samen met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een 

positief klimaat in de groep. 

¬ Je handelt naar de doelstellingen, visie en waarden van de Vlor. 

¬ Je voelt je goed in een netwerk van onderwijsorganisaties en je stimuleert een open 

dialoog tijdens vergaderingen. Je werkt graag als procesondersteuner. 

Wat is ons aanbod? 

¬ Een arbeidsovereenkomst voor één jaar (proefperiode) met mogelijkheid tot verlenging en 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, als master in de salarisschaal A111 

(geïndexeerde bruto maandwedde minimum 3019,77 euro en maximaal 4661,68 euro). 

Er wordt rekening gehouden met eventueel relevante gepresteerde diensten om de 

geldelijke anciënniteit te bepalen. 

¬ Personen die vast benoemd zijn in onderwijs nemen een verlof wegens opdracht voor een 

periode van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging na een positieve evaluatie, met 

behoud van wedde en anciënniteit.  

¬ Extralegale voordelen: maaltijdcheques (contractuelen), een verblijfsvergoeding 

(gedetacheerden onderwijs), hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer. 

¬ Je werkt in een dynamisch en professioneel ingesteld team. 

¬ Ruime opleidings- en ontplooiingskansen. 

¬ 35 dagen vakantie en glijdende uren. 

¬ 1 keer per week is thuiswerk mogelijk. 

Interesse? 

Stuur je sollicitatiebrief met gedetailleerd CV naar mevr. Mia Douterlungne, administrateur-

generaal, Vlaamse Onderwijsraad, Kunstlaan 6 bus 6, 1210 Brussel of via e-mail 

mia.douterlungne@vlor.be en dit uiterlijk op 27 juni 2014. De selectieproef is voorzien op 3 juli 

2014 (namiddag). 

Meer informatie? 

Mia Douterlungne op tel 02 227.13.55 of via e-mail: mia.douterlungne@vlor.be Je kan eveneens 

onze website bezoeken: www.vlor.be. 
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