
 

  

Context 

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. 
 
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 de ploeg zo snel mogelijk te versterken is de PBD-GO! op zoek naar een: 
 

pedagogisch medewerker innovatie en didactiek 

Statuut 

Het gaat om een voltijdse aanstelling als contractueel personeelslid (codo). Een codo 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. De PBD-GO! werkt met de barema’s van het 
onderwijspersoneel. 

Ook een detachering is mogelijk. Op je school word je dan vervangen door een CODO personeelslid 

Vacature PBD-GO! 

  



 

 
  

Taken 

In het team van de organisatie ondersteunende diensten, werk je nauw samen met de collega’s rond 
ontwikkeling en innovatie. Je werkt er aan visie-uitbouw rond (digitale) didactiek waarbij de focus ligt op 
de vertaling van wetenschappelijke inzichten die ultiem leiden tot een correct gebruik op de klasvloer. Je 
ondersteunt de pedagogisch begeleiders en medewerkers om deze inzichten op een innovatieve wijze 
te integreren in hun ondersteuningsaanbod. Je durft de inzichten te gebruiken in gesprekken met 
externe stakeholders.  

 
Concreet betekent dit dat je: 

 mee zoekt naar wetenschappelijk evidentie die een antwoord kan bieden op pedagogisch – 
didactische vraagstukken die veelal voortkomen uit innovatie; 

 mogelijke evidence-informed oplossingen voor pedagogisch-didactische vraagstukken 
voorstelt; 

 pedagogisch begeleiders helpt om wetenschappelijke kennis te vertalen naar en te integreren 
in hun ondersteuning; 

 de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs mee helpt ondersteunen. 

Wat verwachten wij? 

Kennis 

 je hebt wetenschappelijke competenties en interesses en je kan die inzetten om 
onderwijskundige en pedagogisch-didactische thema’s te onderbouwen en vertalen; 

 je beschikt over sterke pedagogisch-didactische kennis en over interesse in innovatie; 

 je werkt je snel in in de modernisering SO; 

 je kent, en hebt ervaring met, verschillende digitale leertools; 

 je kent de mogelijkheden van digitale leerplatformen of je kan je er snel in inwerken; 

 je kent goed je weg in de wetenschappelijke databanken en literatuur met betrekking tot 
digitale didactiek; 

 je kent innovatieve onderwijsconcepten of je werkt je er snel in in. 

Vaardigheden 

 je zoekt mee naar de wetenschappelijke evidentie die nodig is om pedagogisch-didactische en 
innovatieve concepten te onderbouwen; 

 je denkt mee over hoe wetenschappelijke inzichten kunnen vertaald worden in praktische 
handvatten; 

 je werkt mee aan een innovatief professionaliseringsaanbod voor begeleiders; 

 je ondersteunt de uitbouw van een innovatief ondersteuningsaanbod; 

 je bent geboeid door onderwijsvernieuwing en deze passie zet je om in gedragen concepten; 

 je bent flexibel, contactvaardig en assertief; 

 je stimuleert en sensibiliseert en je bent luisterbereid en bereid tot engagement; 

 je bent resultaatgericht en bereid jezelf voortdurend te professionaliseren; 

 je draagt actief bij aan verandering en innovatie; 
 
 
 
 



 

 
  

 je kan beleidskeuzes en onderwijsvernieuwing op het vlak van curriculumontwikkeling vertalen 
naar concrete concepten; 

 je hebt een goede set digitale skills; 

 je werkt vlot samen en denkt proactief mee bij het zoeken naar oplossingen. 

Diploma 
Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de pedagogische wetenschappen, onderwijskunde of 
gelijkaardig. Ervaring is een plus, maar geen vereiste. Leergierigheid, een zekere mate van zelfsturing en 
een gevoel voor initiatief zijn wel een must. 

Wat bieden wij? 

 een sterk innovatief gedreven team; 

 unieke opleidings- en ondersteuningskansen; 

 autonomie en verantwoordelijkheid: 

 een vergoeding voor woon- werkverkeer; 

 Je werkt samen met pedagogisch begeleiders en adviseurs, een illustrator en de andere leden 
van het team ‘ontwikkeling en innovatie’; 

 Je standplaats is Brussel, met na verloop van tijd de mogelijkheid om deeltijds van thuis uit te 
werken; (vanwege covid19 is onze werking op dit moment overgeschakeld op 100% 
thuiswerken). 

 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu! 

Solliciteren kan tot uiterlijk tot en met zondag 30 mei. Stuur je motivatiebrief en cv via mail naar 
hans.heremans@g-o.be. Een eerste selectie gebeurt op basis van het cv en de motivatiebrief. Alle 
kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld. 
 

Contactgegevens 
Wens je meer te weten over de inhoud van de functie ? Dan kan je terecht bij Andries.valcke@g-o.be 

Heb je vragen over de selectieprocedure ? Neem dan contact op met: 
 
hans.heremans@g-o.be (personeelsmedewerker) 02 790 96 40 
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