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www.onderwijs.vlaanderen.be 

 

 

De afdeling Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming zoekt een:   

een voltijds gedetacheerde leerkracht1 

THEMASPECIALIST KUNSTKUUR 

 

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming 

Departement Onderwijs en Vorming 

Afdeling  Communicatie   

Statuut   Gedetacheerde leerkracht1  

Standplaats  Hendrik Consciencegebouw  

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

 

Vacaturenummer: DEP/COMM/GL/TKK  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

Ben jij gebeten door onderwijs en cultuur? Wil jij meewerken aan het project Kunstkuur en er op die 
manier voor zorgen dat scholen, samen met academies, kunst- en cultuuronderwijs nog meer kunnen 
integreren in alle vakken?  
 
Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!  
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2 FUNCTIECONTEXT 

Voor iedereen in Vlaanderen kwaliteitsvol onderwijs en vorming waarborgen, dat is de kerntaak van het 

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.  

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming bestaat uit: 

• het departement Onderwijs en Vorming 

• het agentschap voor Onderwijsdiensten 

• het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen 

 

Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister bij het bepalen van het beleid en bij het 

monitoren van de beleidsuitvoering en de onderwijscommunicatie.  

De verzelfstandigde agentschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Meer informatie 

kan je via volgende link terugvinden.  

Het departement Onderwijs en Vorming bestaat uit de volgende afdelingen: 

• Stafdiensten 
• Strategische Beleidsondersteuning 
• Horizontaal Beleid 
• Beleid Onderwijspersoneel 
• Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs 
• Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding 
• Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs 
• Communicatie 

 
De functie waarvoor je solliciteert situeert zich bij CANON Cultuurcel, binnen de afdeling Communicatie van 

het departement Onderwijs en Vorming. 

CANON Cultuurcel werkt al meer dan 25 jaar rond cultuur en cultuureducatie en wil de brug slaan tussen 

onderwijs en cultuur.   

Je komt terecht in een dynamisch team, waarbij je wordt ondersteund en waarbij je ideeën en vragen kan 

aftoetsen, en waarin je zelfstandig kan werken, binnen je eigen takenpakket.  

 
De doelstellingen van CANON 
 
CANON Cultuurcel wil verbindend werken en betrokkenheid optimaliseren van al wie begaan is met cultuur 
en onderwijs in Vlaanderen. Via allerlei initiatieven zoals studiedagen, projecten, evenementen en publica-
ties wil CANON deze doelstelling bereiken.  
Via een cultuureducatief platform Cultuurkuur.be komen scholen en organisaties rechtstreeks met elkaar in 
contact.  
 
In 2018 werd het decreet Deeltijds kunstonderwijs gestemd. Hierin werden ook vernieuwde samenwerkings-
mogelijkheden tussen academies en scholen voor basis, secundair of instellingen voor hoger onderwijs 

https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming
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opgenomen. Via Kunstkuur kunnen scholen, in de vorm van extra uren voor het DKO en bijkomende wer-
kingsmiddelen hun aanpak rond de muzische domeinen uitbreiden en biedt het de mogelijkheden om kunst- 
en cultuuronderwijs in alle vakken te integreren.  
Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit het DKO de klasvloer met leerkrachten uit een school in 
instelling van het hoger onderwijs. Zo wordt expertise vanuit het DKO op de klasvloer gebracht.  

3 TAKENPAKKET 

3.1 Doel van de functie 

Jij wordt themaspecialist Kunstkuur en je opdracht zal bestaan uit het opvolgen, aansturen en promoten 
van Kunstkuur. Je doet dit uiteraard niet alleen. Samen met jouw collega’s zorg je voor afstemming binnen 
het team en bewaak je raakvlakken met de andere activiteiten van de CANON Cultuurcel. Je zal ook nauw 
samenwerken met de collega’s van de afdeling Basisonderwijs en Deeltijds kunstonderwijs en de andere 
afdelingen van het departement.  

 

3.2 Resultaatsgebieden 

Hieronder enkele voorbeelden van taken die je zal opnemen:  

1. Je focust je op de opvolging, bijsturen en de kwaliteitsbewaking van de verschillende samenwer-
kingsinitiatieven.  

• Je werkt aan de dagelijkse projectopvolging en je hebt contact met scholen en academies 
die vragen stellen.  

• Je organiseert en biedt gerichte (online) nascholingen, vormingssessies en intervisiemomen-
ten aan.  

• Je stimuleert samenwerking tussen academies, scholen en culturele partners 

• Je zoekt naar kansen en oplossingen voor het versterken van Kunstkuur. Je gaat op zoek 
naar raakvlakken tussen de verschillende initiatieven van de Cultuurcel en denkt mee na 
over hoe Kunstkuur kan aansluiten bij de beleidsthema’s.  
 

2. Je ondersteunt en volgt de processen op in het kader van de beoordelingscommissie. 
 

• Je stimuleert om en begeleidt scholen en academies bij het indienen van een aanvraag.  

• Je participeert aan de beoordelingscommissie en je ondersteunt in de voorbereiding van de 
beoordelingscommissie.  

• Je schrijft toegankelijke feedback over de dossiers op basis van de beslissingen van de com-
missie en je kan deze ook mondeling toelichten.  
 

3. Je volgt de communicatieacties en je zet in inhoudelijke kwaliteit en administratieve opvolging. 

• Je beschikt over een vlotte pen.  
• Je volgt praktijkvoorbeelden mee op, je geeft opdrachten enz. 
• Je werkt mee aan het up to date houden van de website Kunstkuur met het oog op verbe-

tering.  
 

4. Het opvolgen van acties uit beleidsthema’s, o.a. lezen/erfgoed 
• Je volgt het leesbeleid mee op en ondersteunt acties rond leesmotivatie.  
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• Je werkt daartoe nauw samen met de collega’s van de Cultuurcel om de afstemming binnen 
het team en de raakvlakken met de andere acties en evenementen te bewaken. , Daarbij 
streef je naar efficiëntie en heb je oog voor het voortdurend verbeteren van de werking  

 

4 PROFIEL 

4.1 Formele deelnemingsvoorwaarden 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

• Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B 
binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bij-
lage02. 
 

• Je werkt voltijds als gedetacheerd leerkrachtᶥ wat betekent dat je personeelslid blijft van je school 
maar tijdelijk een andere opdracht krijgt.  
Omdat het om een voltijdse betrekking gaat, komen alleen personeelsleden in aanmerking die in 
het schooljaar 2021-2022 voltijds aan de slag zouden zijn. Je hoeft niet vastbenoemd te zijn. Perso-
neelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra 
voor Leren en Werken, het volwassenenonderwijs en de CLB's komen in aanmerking. Anciënniteit 
en loon lopen verder. De overeenkomst geldt tot het einde van het schooljaar 2021-2022 en kan 
daarna verlengd worden.  
 

• Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse 
overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het ver-
eiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric 
Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleg-
gen bij Selor. 
 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Chantal Neyt,   

chantal.neyt@ond.vlaanderen.be – 02/553 95 30 

 

4.2 Competenties 

 Technische competenties 

 
• Je hebt een goede kennis van het onderwijsveld en het DKO in het bijzonder of je bent bereid om 

deze op korte termijn te verwerven.  
• Je hebt kennis van online communicatieplatformen zoals Teams, Hopin of Big Blue Button of je bent 

bereid deze op korte termijn te verwerven.  
• Je hebt een goede kennis van het officepakket. Word, Excel, Powerpoint, Outlook en Sharepoint 

dagelijks gebruiken schrikken je niet af.  
• Ervaring in samenwerking tussen scholen en academies is een pluspunt.  
• Administratief werk schrikt je niet af.   
• Je werkt klantgericht.  

 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
http://www.ond.vlaanderen.be/naric
mailto:chantal.neyt@ond.vlaanderen.be
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 Persoonsgebonden competenties 

 
• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie (niveau 1) 
 

• Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als 
dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1) 
 

• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 
aanvullende relevante informatie (niveau 1) 
 

• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) 
 

• Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige 
acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 
 

• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 
(niveau 1) 

 

Je komt terecht in een organisatie die handelt volgens de principes van deugdelijk bestuur en waar inte-

griteit, flexibiliteit, wendbaarheid en daadkracht voorop staan. Er wordt van jou verwacht dat je deze 

waarden mee uitdraagt.  

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid 

Geef duidelijk aan in je kandidatuur waaruit je eventuele expertise/ervaring bestaat. Verduidelijk ook 

welke ervaring je eventueel al hebt opgedaan m.b.t. het uitvoeren van een aantal taken uit de functieom-

schrijving alsook waar/wanneer je deze ervaring op deed. 

 

4.3 Toelatingsvoorwaarden 

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;  
Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;  
Je slaagt in de selectieprocedure. 
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chro-
nische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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5 AANBOD 

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in 
een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de 
dienstverlening nastreeft. Je krijgt kansen voor eigen inbreng, initiatief, verantwoordelijkheid en breed 
engagement. Er is ook tijd voor in-service training, begeleiding en vorming. 
 
Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation 
te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestau-
rant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is ook een parkeergarage onder het ge-
bouw. 
 
Als gedetacheerde leerkrachtᶥ behoud je je betrekking in je eigen school (vervanging voor de duur van 
de detachering), wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met ‘dienstactiviteit’. Een detachering loopt 
steeds per schooljaar. Na een positieve evaluatie kan een detachering per schooljaar verlengd worden. 
 
Je onderwijsloon wordt gewoon doorbetaald. Gedetacheerde leerkrachtenᶥ hebben bovenop hun ge-
woon loon recht op een extra detacheringsvergoeding (afhankelijk van je diploma). 
 
Elke medewerker presteert volgens de 38-uren week, soepel op te nemen volgens een evenwichtig en 
persoonlijk flexibel werkplan. Avond- en weekendwerk maken soms deel uit van het takenpakket. Die 
uren kunnen gecompenseerd worden maar er is geen extra financiële vergoeding voor. Je kan ook 
thuiswerken. Afspraken hierover maak je met je leidinggevende.  
 
Je schoolvakantie wordt vervangen door de vakantieregeling volgens het Vlaams Personeelsstatuut 
d.w.z. 35 dagen verlof per jaar, vrij op te nemen. Aanvullend op dit verlof krijg je de week tussen 
kerstdag en Nieuwjaar en de vaste feest- en decretale dagen nl. paasmaandag, O.H.Hemelvaart, 1 mei, 
pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november en 15 november. 
Tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.  
 
Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis 
abonnement, eventueel aangevuld met een fietsvergoeding. Voor extra opdrachten krijg je een vergoe-
ding voor je treinticket of het aantal kilometers met de wagen (vertrek van thuis uit of vanuit Brussel). 
 
Bovendien wordt er je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden. 
 
 

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 

www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 SELECTIEPROCEDURE 

Fase 1: formele deelnemingsvoorwaarden  

In deze fase gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Dit zijn de 

volgende criteria: 

- Je hebt een bachelordiploma of gelijkgesteld; 
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- je bent voltijds tewerkgesteld in het onderwijs; 
- Je hebt het standaardsollicitatieformulier gebruikt. 
 

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selec-

tieprocedure.  

De cv-screening vindt plaats op 14 juni 2021 (timing onder voorbehoud).  

Het HR-team brengt alle kandidaten na deze selectiefase op de hoogte van het resultaat. 

 

Fase 2: voorselectie op basis van vragenlijst in het standaardsollicitatie-

formulier 

Tijdens deze selectiefase worden volgende elementen beoordeeld: 

• Technische competenties 
• Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

 
Deze selectiefase is eliminerend. Enkel wie minstens 60% behaalt op het geheel van de criteria én wie 

behoort tot de 5 hoogst scorenden, kan deelnemen aan de volgende selectiefase. 

De selectiefase vindt plaats vanaf 15 juni 2021 (timing onder voorbehoud).  

Het HR-team brengt alle resterende kandidaten na deze selectiefase op de hoogte van het resultaat. 

 

Fase 3: eindselectie: computergestuurde testen, een case en een juryge-

sprek 

Deze fase begint met computergestuurde testen die een persoonlijkheidsvragenlijst en een motivatietest 

inhoudt. Deze testen op zich zijn niet uitsluitend. De testen worden je bezorgd via e-mail en kan je thuis 

invullen. 

Daarna word je  uitgenodigd voor een jurygesprek met case met afgevaardigden van de wervende enti-

teit. 

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: 

• Je motivatie, ervaring en verwachtingen  
• Je visie op en inzicht in de functie 

• Je persoonsgebonden competenties 
• Je technische competenties 
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel (Hendrik Consciencegebouw) of via Microsoft 

Teams vanaf 21 juni 2021  (timing onder voorbehoud). 

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de 

functie.  
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De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De wervende entiteit 

maakt hiervoor een gemotiveerde keuze uit de lijst van de geschikte kandidaten.  

Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature. 

Het HR-team brengt alle resterende kandidaten na deze selectiefase op de hoogte van het resultaat. 

 

Niet nodeloos hertesten:  

 
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 

werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepas-

sing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten 

hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. 

Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 

Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 

afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 

overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectiepro-

cedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan 

zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.  

7 HOE KAN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 13 juni 2021 ’s avonds (23u59’) via het online formulier op www.werkenvoorvlaan-

deren.be. 

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Voeg bij je sollicitatie een kopie van je diploma dat aantoont dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaar-

den voldoet. 

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:  

- je het sollicitatieformulier gebruikt; 
- je voltijds tewerkgesteld bent in het onderwijs; 
- je een kopie van jouw diploma toevoegt; 
- je je kandidatuur uiterlijk 13 juni 2021 ‘s avonds naar ons mailt (de datum van verzending mail geldt 

hiervoor als bewijs).  
 

Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be . 

8 VRAGEN 

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud,  wenst, kun je contact opnemen met: 

Melanie Wuyts 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Tel. 02/553 96 64 
 Melanie.wuyts@ond.vlaanderen.be 

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je con-

tact opnemen met: 

Chantal Neyt, HR. generalist 
Tel. 02/553 95 30 
chantal.neyt@ond.vlaanderen.be 
 

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op  

www.werkenvoorvlaanderen.be. 

9 WERVINGSRESERVE 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de 

functie van themaspecialist Kunstkuur (gedetacheerde leerkrachtᶥ), die bestaat uit de lijst van geschikten. 

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 

de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 

komen als gedetacheerd leerkrachtᶥ. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van 

deze reserve te verlengen.  

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 

een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan 

bod kunnen komen.  

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, 

verlies je je plaats in de reserve.  

Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.  

10 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 juli 2021. 

Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar  

Melanie.wuyts@ond.vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer. 

 

1 Leerkrachten kunnen tijdelijk hun loopbaan onderbreken om in te gaan op een detachering of verlof wegens op-

dracht. Dat is een statuut waarbij deze leerkrachten gedurende een of meer jaren een functie buiten de school op 

zich nemen, die een beroep doet op hun pedagogische vaardigheden en bekwaamheden. 

Gedetacheerde leerkrachten gaan bijvoorbeeld aan de slag in het jeugdwerk, een cultureel centrum, een 

niet-gouvernementele organisatie, een overheidsdienst. Na afloop van zijn opdracht of detacheringsperiode 

mailto:chantal.neyt@ond.vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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keert de leerkracht terug naar zijn school en neemt hij zijn onderwijstaak weer op. (Bron: http://taalunie-

versum.org) 


