
      

 

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wenst volgende functie aan te werven in  

contractueel dienstverband.  

Stafmedewerker Kennis en Advisering (A1 – adjunct van de directeur) 

 

Beleidsdomein:  Onderwijs en Vorming 

Entiteit:   Agentschap voor Infrastrucutuur in het Onderwijs 

Afdeling:  Kennis en Advisering 

Beleidsdomein:  Onderwijs en Vorming 

Niveau en rang: A1 

Graad:   Adjunct van de directeur 

Standplaats:   Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

 

                                                                                  Vacaturenummer: AGION/K&A/A1/Contr. 

 
 

FUNCTIECONTEXT 
 

Heb je affiniteit met onderwijs en bouwprojecten? Hou je er van om nieuwe tendensen en 
ontwikkelingen op de voet te volgen? Zijn analyseren en adviseren je op het lijf 
geschreven?  
Dan ben jij de enthousiaste medewerker die we zoeken! 

 
Wie zijn wij?  
 
AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en 

ontwikkelen van functionele, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame schoolgebouwen in 

Vlaanderen.  Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten.  

Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten 

door middel van publiek-private samenwerking. 

Investeren in schoolgebouwen is echter meer dan investeren in stenen.  Schoolgebouwen worden 

immers verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te 

ondersteunen.  Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en 

evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.  

Om dit engagement te kunnen waarmaken worden  een aantal langetermijn projecten 

ontwikkeld, en dit overeenkomstig de strategische en operationele doelstellingen van het 

agentschap. Daarnaast vormt het Masterplan Scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs 

Hilde Crevits de komende jaren de leidraad voor de werkzaamheden van AGION. 



 

Binnen dit specifieke beleidsterrein wenst het agentschap verder te bouwen aan het analyseren, 

het kennis verwerven, en het adviseren van de ontwikkelingen rond scholenbouw. 

De functie van stafmedewerker is ondergebracht bij de afdeling Kennis en Advisering. De 

afdeling bestaat uit  4 stafmedewerkers/architecten en een ondersteunend medewerker en 

wordt aangestuurd door een afdelingsverantwoordelijke. 

Meer informatie kan je terugvinden op www.agion.be 

 
JE TAKENPAKKET 

 
Je zorgt voor onder andere de volgende taken: 

Beleidsondersteuning:  

- Een vlot hanteerbaar informatiepakket samenstellen met bruikbare visies, opinies 

en/of richtlijnen en aanbevelingen voor goede plannings-, ontwerp- en 

evaluatiepraktijken aangepast aan de situatie in Vlaanderen  

- Je analyseert informatie uit concrete subsidiedossiers (E-peil, kostprijzen, 

oppervlaktegegevens, gebruikte technieken,…) om de noden, opportuniteiten en 

knelpunten in scholenbouw in kaart te brengen (op financieel, architecturaal en 

technisch vlak) 

- Op basis van bestaande goede praktijken en beproefde methodieken een werkwijze 

ontwikkelen om schoolbesturen zo goed mogelijk te kunnen informeren en adviseren 

- Algemene evoluties die groeien vanuit problemen/knelpunten (op financieel en 

technisch vlak) vanuit de onderwijsbasis detecteren en naar oplossingen zoeken om 

aanbevelingen te kunnen opmaken voor het huidige en toekomstige onderwijsbeleid 

- Ondersteunen van een adequaat concreet systeem van kennismanagement binnen de 

instelling  

Technisch advies: Geven van technisch advies en informatie aan (interne en externe) klanten met 

als doel hen toe te laten de technische aspecten goed te interpreteren. 

- Je adviseert concrete technische vragen van zowel externen (schoolbesturen, 
architectenbureaus, beleidsmakers) als de operationele afdelingen van AGION m.b.t 
specifieke bouwprojecten en subsidiedossiers 

- Je neemt actief deel aan beoordelingen/jurerende functies bij scholenbouwdossiers  

- Je geeft advies over projectplanning, over het opstellen van projectdefinitie en 

bouwprogramma’s. 

- Je onderzoekt de mogelijkheden tot het adviseren van de schoolbesturen bij hun 

keuze van de ontwerper van hun schoolgebouw. 

- Je adviseert de Pilootprojecten  Passiefscholen (of andere pioniersdossiers) in de 

voorontwerpfase en coacht hen bij de ontwerpfase en de uitvoering. 

- Je geeft concreet advies in dossiers rond duurzame systeembouw en 

pioniersdossiers… 

http://www.agion.be/


Opvolging, controle en eventueel bijsturen: Opvolging en controle van de uitvoering en eventueel 

bijsturen met als doel de vooropgestelde normen, kwaliteit en tijdigheid te garanderen  

- Informeren van alle betrokken partijen bij een schoolbouwproces 

- Meehelpen aan de monitoring van de scholen binnen het Pilootproject Passiefscholen 

- Opvolgen van het continue verstrengingspad E-peil en aandacht hebben voor de 

tendensen en veranderingen op energievlak. 

Sensibiliseren met als doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden naar de toekomst.  

- Sensibiliseren en stimuleren van schoolbesturen ten aanzien van kostenefficiëntie op 

het vlak van aangepaste schoolgebouwen en masterplanning  

- Bouwheren sensibiliseren en informeren inzake goede planning, evaluatie en ontwerp 

van schoolgebouwen via verschillende kanalen (publicaties, face-to-face, 

plaatsbezoeken, workshops,…) 

Kennis m.b.t. het vakgebied: Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het 

vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te 

optimaliseren.  

- Opvolgen van publicaties en studies 

- Verzamelen van good practices, nieuwe tendensen en ontwikkelingen op het gebied 

van scholenbouw in binnen- en buitenland 

- Je voert onderzoek uit en bouwt kennis op over bestaande theorieën, onderzoek, 

financieringswijzen, visies, richtlijnen, evaluatiemethoden,… 

- Uitbouwen en onderhouden van een netwerk 

Communicatie en contacten: Communiceren over de dienstverlening om de klanten te informeren 

en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken. 

- De net- en beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking op het gebied van 

onderwijsinfrastructuur helpen coördineren 

- Constructieve samenwerkingsverbanden uitbouwen met universiteiten, overheden en 

gespecialiseerde instellingen  

- Deelname aan studiedagen 

- Informeren, samenwerken en overleggen met de andere collega’s van het agentschap 

- Indien aangewezen initiëren (extern) van specifieke studieopdrachten 

- Het vertegenwoordigen van de afdeling of het agentschap op samenkomsten, 

vergaderingen of activiteiten 

 
JE PROFIEL 

 
Formele deelnemingsvoorwaarden 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden  

- Je hebt een masterdiploma industriële wetenschappen (bouwkunde, energie,…) of 
architect 



OF 

- Je hebt een masterdiploma en 2 jaar ervaring met het geven van technisch advies 
over specifieke bouwprojecten. 

- Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie 
een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, 
www.ond.vlaanderen.be/naric) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands 
diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma.  

- Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je bij 
aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor 
(www.selor.be)  

 
Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent in het 
academiejaar 2016-2017.  Je kan de functie enkel opnemen indien je op het moment van 
indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 
 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet 

aan volgende voorwaarde: 

- Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in 
een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met 
dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ben je tewerkgesteld in 
een salarisschaal gekoppeld aan een andere graad binnen de diensten van de Vlaamse 
overheid dan dien je te beschikken over het vereiste masterdiploma. 
 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Laure Stroo, 

laure.stroo@agion.be , 02/221 05 59. 

 
JE COMPETENTIES 

 
Technische competenties 

 

- Je hebt kennis en inzicht m.b.t. technische en architecturale praktijk, theorieën en 
tendensen; 

- Je hebt inzicht in de relevante regelgeving (milieu, veiligheid, specifieke scholenbouw, 
duurzaamheid, toegankelijkheid) of bent bereid je hierin op korte termijn in te 
werken; 

- Kennis over of ervaring met energieprestatieregelgeving;  
- Je bent alert voor ontwikkelingen en actuele thema’s binnen onderwijs; 
- Kennis van softwarepakketten (Word, Excel, PPT, Adobe,…)  

 
 
 
Gedragscompetenties 
 

Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie  

Niveau 2 – Handelt in het belang van de organisatie 

- Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie 

- Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie 

http://www.ond.vlaanderen.be/naric
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- Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties 

- Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen 
- Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit 

 
Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten 

de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren  

Niveau 1 – Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden 

- Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort 

- Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op 

- Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate 
manier op te lossen 

- Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en 
behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen 

- Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening 
 

Innoveren: Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 

komen aan toekomstige uitdagingen  

Niveau 1 – Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken 

- Accepteert verandering en vernieuwing 

- Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee 

- Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen 
worden 

- Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe 
werkwijzen uit 

- Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en 
werkt die uit tot concrete voorstellen 
 
 

Visie: Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen  

Niveau 2 – Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn aanpak 

- Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de brede organisatiecontext of beleidscontext 
- Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen zijn beroep of domein 

- Wijst op evoluties die voor anderen nog onbekend zijn 
- Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden 

- Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het beleid voor zijn werkveld 
 
 

Analyseren: Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar 

aanvullende relevante  

Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken 

- Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten 

- Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie 
- Benoemt de oorzaken van problemen 



- Detecteert onderliggende problemen 

- Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 
 

Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als 

dat niet meteen van persoonlijk belang is   

Niveau 1 – Informeert, pleegt overleg en werkt mee 

- Stemt zijn inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep 
- Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening 
- Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht 

- Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen 
Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft 
complimenten, …) 

 
 
Netwerken: Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die 

aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen  

Niveau 2 – Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn 

- Legt contacten en onderhoudt ze 

- Kent de juiste personen om doelen te realiseren en wordt door hen gekend 
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds organisatiebelang 

- Legt contacten met andere afdelingen als zijn opdracht hen aanbelangt (bv. voor- of 
natraject, impact, …) 

- Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen van zijn project te vergroten 
(informatie, expertise, cocreatie, steun) 

 
 
Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te 

overstijgen  

Niveau 2 – Formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om die 

te bereiken 

- Legt de lat hoog, formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen 
- Gaat actief op zoek naar de best mogelijke manier om doelen te bereiken, weegt opties tegen 

elkaar af 
- Mobiliseert mensen en middelen, ook als hij hiertoe anderen (hiërarchie, collega’s) moet 

overtuigen 

- Evalueert op regelmatige basis zijn resultaten en stuurt het proces bij om de doelstellingen te 
behalen 

- Geeft niet op, zoekt actief naar alternatieven als hij met hindernissen en tegenslagen te 
maken krijgt 

 

 

 



TOELATINGSVOORWAARDEN 

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

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

deelnemingsvoorwaarden;  
4. Je slaagt in de selectieprocedure. 

 

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

ONS AANBOD 

- Een voltijds vervangingscontract van bepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding in 

de graad van adjunct van de directeur (A111). We kunnen zekerheid bieden tot 30 

september 2018, er is echter een mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde duur.  

- Een boeiende baan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen.  

- Een individueel vormingsprogramma waarbinnen je de verschillende stappen van de 

dossierbehandeling leert kennen.  

- Een bruto maandsalaris van minimaal 3019,77 euro, reglementaire toelagen niet 

inbegrepen. Indien je dat wenst, kan je zelf via https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-

overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator een bruto en netto berekening 

maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage. 

- Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de 

berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring kan erkend 

worden door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job.  

- Gratis Hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. 

- Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord (Consciencegebouw). 

- Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag en voordelen en interessante aanbiedingen 

via de PlusPas 

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk 

zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen 

vakantie per jaar, een systeem van glijdende werktijden en de mogelijkheid om te 

telewerken. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, 

Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.  

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?  

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-
vlaanderen 
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SELECTIEREGLEMENT 

Fase 1: CV-screening  

Aan de hand van het ingevulde standaard-cv gaan we na of je al dan niet aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden voldoet. Enkel kandidaten die voldoen aan deze formele 
deelnemingsvoorwaarden, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.  

 
Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen (Gelieve hier 
extra aandacht aan te besteden bij het invullen van het standaard-cv) : 

 

- Motivatie  
- inzicht en verwachtingen t.a.v. de functie 

- Ervaring en/of affiniteit met onderwijs en bouwprojecten 
 

De CV-screening is eliminerend en zal afgerond worden op in de week van 23 augustus 2017 
(onder voorbehoud) 
Enkel de 10 hoogst scorende kandidaten gaan door naar fase 2 van de selectieprocedure.  
 
Fase 2: Generieke testen  

De kandidaten die geselecteerd werden na fase 1 worden doorverwezen voor de generieke 

testen. Tijdens deze selectiefase worden de gedragscompetenties getest en beoordeeld. Deze 

selectiefase is adviserend en zal plaatsvinden in de week van 28 augustus 2017 (onder 

voorbehoud).  

Fase 3: Competentie-  en functiegericht interview + case en zelfbeschrijvingsoefening.  

Voorafgaand aan het jurygesprek krijg je een inhoudelijke oefening die zal besproken 

worden tijdens het interview/eindgesprek dat gevoerd wordt met afgevaardigde (n) van de 

wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke. 

Tijdens het jurygesprek worden de volgende punten beoordeeld: 

- je technische en gedragscompetenties  

- je motivatie en inzicht in de functie 

- je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

Als voorbereiding van het interview zal je een link ontvangen voor het invullen van een 

zelfbeschrijvingsoefening.  

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel in de week van 11 september 2017 

(onder voorbehoud). 

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

aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een 

concrete vacature. 

Wie geschikt wordt bevonden, wordt gerangschikt in volgorde van geschiktheid en 

opgenomen in een wervingsreserve. 



 

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, 

hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar 

een statutaire bevorderingsprocedure.  

 

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 

selectieprocedure. 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.  

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 toepassing 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. 

 
HOE SOLLICITEREN?  

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 23 augustus 2017. 

Stuur het standaard-cv samen met een kopie/scan van je diploma  

- per mail naar laure.stroo@agion.be 

OF 

      -    per post naar Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
T.a.v. Laure Stroo, Rekrutering en Selectie 
Koning Albert II laan 15 
1210 Brussel  

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

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. . We 
zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. 
 

MEER WETEN? 

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen 

 over de inhoud van de functie met Peggy De Tollenaere, afdelingshoofd Kennis en 
Advisering, peggy.detollenaere@agion.be 
tel. 02/ 221 05 06 (met verlof tem. 28 juli en van 14/8 tem 18/8) 

 over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure met Laure Stroo, 
stafmedewerker HR en Personeel, laure.stroo@agion.be 

 tel. 02/ 221 05 59 (met verlof van 7/8 t.e.m. 20/8) 

mailto:laure.stroo@agion.be
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FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind september 2017.  

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

laure.stroo@agion.be met vermelding van het vacaturenummer. 

 
RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst 

van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om 

in te gaan op een concrete vacature die zal worden aangeboden. 

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

verbaal van de selectieprocedure.  De entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in 

dienst te komen als stafmedewerker. Desgevallend kan de lijnmanager beslissen om de 

geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  

Indien 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 in de functie niet 

langer tot de reserve behoort. 

mailto:laure.stroo@agion.be

