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De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een deskundige (niveau B) 

Deskundige Speelpleinen en subsidies 

Algemene directie Onderwijs en Vorming 

Tewerkstellingsstatuut: contract voor bepaalde duur Werkregime: 100 % 
Standplaats: Renaissance Adres: Emile Jacqmainlaan 135 - 

1000 Brussel 

 

Wie zijn we? 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een dubbele opdracht voor het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel. Enerzijds voert ze een netoverschrijdend onderwijsbeleid dat 
complementair is aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en het lokale schoolbeleid ondersteunt. 
Anderzijds is de VGC inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest 

Wat doe je? 

Als deskundige speelpleinen en subsidies help je mee met de gehele administratieve 
ondersteuning het beleidsdomein Onderwijs en Vorming 

Opdrachten 

Je bent medeverantwoordelijke voor het animatorenbeleid tijdens de maanden juli en augustus: 

− rekruteren van (hoofd)animatoren; 
− screenen van animatoren; 
− opvolgen van de ploeglijsten voor en tijdens de speelpleinwerking; 
− beheren van de vervangingspool animatoren; 
− communicatie met de scholen i.f.v. de speelpleinwerking. 
− Opmaken en inputten van contracten  

Je helpt mee bij de algemene opdrachten voor de hele speelpleinploeg tijdens de maanden juli en 
augustus: 

− permanenties tijdens de speelpleinperiode (zomer- en paasvakantie) 
− meehelpen bij de organisatie van evenementen, startdagen … 
− inspringen tijdens piekmomenten voor algemene speelpleinopdrachten; 
− opvolgen en verwerken van de inschrijvingen. 

Je werkt in het subsidieloket van de VGC (vanaf september 2022) 

- opvolgen van de dossiers Klas in Actie en binnenschoolse opvang ( verslaggeving, 
vervolledigen, contacten,….).  

- je  bent contactpersoon voor scholen en organisaties die vragen hebben over de 
subsidies van Onderwijs en Vorming 

 

 

 



VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN 

 MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF HANDICAP 

 

Wie zoeken we? 

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur). De 
VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, 
dan kom je ook in aanmerking. 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

− dienstbaar zijn 
− integer handelen 
− betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

− mondeling vaardig zijn 
− schriftelijk vaardig zijn 
− samenwerken 

Omgaan met informatie 

− problemen analyseren 
− oordelen vormen 

Probleemoplossend gedrag 

− resultaatgericht werken 
− klantgericht handelen 

Beheersmatig gedrag 

− plannen en organiseren 
− taken en processen opvolgen 

 

Functiegebonden competenties 

 
- je kan werken met computerprogramma’s  
- stressbestendig zijn; 
- bereid om te leren; 
- je bent beschikbaar tijdens de zomerperiode 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Wat krijg je in ruil? 

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 juli 2022 voor 1 jaar   
− Loonschaal B111 - deskundige. 
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime 
vormingsmogelijkheden. 

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/register/11923-89 in 
te vullen, ten laatste op 1 juni 2022 

De selectiegesprekken zijn gepland 10 juni 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.  Als je 
geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging. 

https://www.jobsolutions.be/register/11923-89
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Meer informatie? 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Lily Santy, 
coördinator bij de algemene directie Onderwijs en Vorming op het nummer 02 563 04 71 of via 
lily.santy@vgc.be. of Steven Luysterman via steven.luysterman@vgc.be . 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan de heer Pieter 
Luyckx via pieter.luckx@vgc.be . 
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