
 

OVSG vzw – Onderwijskoepel van de Steden en Gemeenten 
Bischoffsheimlaan 1-8  1000 Brussel   T 02 506 41 50   info@ovsg.be    www.ovsg.be 

 

 

VACATURE 

Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt meer dan 180.000 leerlingen 

in het leerplichtonderwijs en 160.000 cursisten in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. 

OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten, is dé partner van de stedelijke en gemeentelijke 

schoolbesturen, hun onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. Meer dan 140 personeelsleden 

dragen de missie van de organisatie uit en staan ten dienste van de schoolbesturen en scholen. OVSG behartigt 

de belangen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, biedt pedagogische begeleiding, vorming en nascholing 

en geeft juridische ondersteuning en advies. 

Met het oog op zo spoedig mogelijke indiensttreding  zoekt OVSG kandidaten voor de functie van 

STAFMEDEWERKER STUDIE- EN ONTWIKKELINGSDIENST (M/V) 

Taken 

 Het zelfstandig uitvoeren van afgebakende pedagogische en onderwijskundige studieopdrachten in 
afstemming en overleg met de leidinggevende (bv. opmaak van een vragenlijst en onlinebevragingstool); 

 Het zelfstandig uitvoeren van afgebakende pedagogische en onderwijskundige ontwikkelingsopdrachten 
in afstemming met de leidinggevende (bv. initiëren, faciliteren en penhouderschap voor de ontwikkeling 
van ondersteunende materialen voor leerkrachten of pedagogisch begeleiders); 

 In samenwerking met collega’s bijdragen tot het verbindende, verdiepende en verbredende karakter van 
de werking van de PBD (bv. creëren van een kader om niveauoverstijgend samen te werken rond een 
afgebakende thematiek, uitvoeren van een literatuurstudie in functie van visieontwikkeling, inbrengen 
van innovatieve ideeën vanuit eigen expertise of literatuur); 

 In samenwerking met collega’s bijdragen tot een kwaliteitsvolle werking van de PBD (bv. kwaliteitszorg 
bij de ontwikkeling van instrumenten m.b.t. de OVSG-toets, leerplanimplementatie of het 
nascholingsaanbod).  
 
Het takenpakket kan verder gediversifieerd worden in overleg met de leidinggevende van de Studie- en 
Ontwikkelingsdienst. 

Wat wij verwachten 

 Je hebt een master of een bachelor diploma, bij voorkeur met pedagogisch karakter (master 
pedagogische wetenschappen, master of bachelor lerarenopleiding,…). 

 Je hebt capaciteiten m.b.t. (praktijkgerichte) onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten die je aanwendt 
voor gerichte studieopdrachten, de ontwikkeling van pedagogische materialen, interne kwaliteitszorg, 
kennisdeling,... 

 Je hebt een ruim inzicht in het onderwijsaanbod en de onderwijsstructuren in Vlaanderen en een 
levendige interesse voor andere onderwijssystemen. 

 Je bent vertrouwd met actuele onderwijskundige tendensen en volgt de ontwikkelingen op dat vlak. 
 Je hebt inzicht in leerprocessen op verschillende onderwijsniveaus en kan de samenhang daartussen 

expliciteren. 
 Je kan werken in een hedendaagse digitale omgeving. 

Wat wij bieden 
 Een voltijds contract van bepaalde duur tot 30 oktober 2019 
 Je krijgt boeiende taken; 
 Je hebt een afwisselende job; 
 Wedde binnen barema B123 als bachelor, in barema A111 als master 
 Een aantal extralegale voordelen, maaltijdcheques, Integrale terugbetaling woon-werkverkeer,…; 
 Mogelijkheid tot thuiswerk. 

 
Interesse? 

Stuur uiterlijk op 4 maart 2019 je motiveringsbrief met uitgebreid CV naar personeelsdienst@ovsg.be. Vermeld 

duidelijk voor welke functie je solliciteert. Wie na een eerste selectie op basis van CV en motivering verder in 

aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor het selectiegesprek op 14 maart in de voormiddag. 

 

Met jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Elias Hemelsoet (0473 84 73 84 of elias.hemelsoet@ovsg.be). Met 

vragen rond arbeidsvoorwaarden contacteer je Patrik Van Belle ( 02/506 41 55 of patrik.vanbelle@ovsg.be). 
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