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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                         BELEIDSMEDEWERKER 

Niveau A Rang Av Beleidsmedewerker A1a-A1b-A2a 

Functiefamilie: Conceptuele functies Functienummer: V01006 

2. Doel van de functie 

Samen met de opleidingsdirecteur instaan voor het realiseren van een performante werking en een 

aantrekkelijk en innovatief aanbod van PAULO Bestuursopleiding. Voorbereiden en uitvoeren van 
organisatorische taken en beleidstaken met het oog op het verzekeren van een kwalitatieve en professionele 
dienstverlening naar de klanten: cursisten, docenten en besturen.  

3. Plaats in de organisatie 

Directie Onderwijs en Vorming 

V01 - PAULO Bestuursopleiding 

De eerste evaluator is de opleidingsdirecteur. 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Vormgeven aan een vernieuwend en behoeftedekkend opleidingsaanbod. Taken: 
- nieuwe vormingsnoden detecteren via het zelfstandig opvolgen en onderhouden van een netwerk 

met klanten, docenten en concullega’s 
- signaleren van nieuwe thema’s aan het diensthoofd en mee op zoek gaan naar geschikte 

docenten/begeleiders. 
- uitwerken en op de rails zetten van nieuwe vormingsinitiatieven. 

2. Adviseren rond het optimaliseren van de werkprocessen om onze opdracht nog kwalitatiever en 
efficiënter te kunnen uitvoeren:  
- aanbevelingen doen voor verbeteracties  
- trekken van enkele interne projecten om de efficiëntie en klantgerichtheid van de dienstverlening te 

verbeteren: optimalisatie van de verschillende backoffice processen 
- het personeel begeleiden in het bijsturen en borgen van werkprocedures en werkinstrumenten (al 

dan niet digitaal). 

3. Onderzoek naar en de ontwikkeling van innoverende praktijken inzake onderwijs en pedagogie. Taken: 
- beheren van de leeromgeving (didactische hulpmiddelen, elektronisch leerplatform, 
- samen met de pedagogisch deskundige van PAULO zorgen voor de didactische ondersteuning van 

de lesgevers en bijdragen aan de selectie en de evaluatie van de lesgevers. 
- het verzamelen van informatie over de nieuwe ontwikkelingen inzake het opleiden en het leren van 

volwassenen 
- Zelfstandig uitwerken en instaan voor de communicatiestrategie en de daaraan verbonden acties 

om de werking en het aanbod nog sterker onder de aandacht te brengen 
- Verzorgen van de redactie en de planning van promotiemiddelen: nieuwsbrieven, jaarlijkse 

aanbodbrochure, wervingsmails, website. 

4. Instaan voor de kwaliteitsopvolging en tevredenheidsmeting van de werking en het aanbod met het oog 
op continue verbetering. Taken: 
- op permanente basis opvolgen en waar nodig bijsturen van het evaluatieproces van de opleidingen. 
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5. Ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor klanten: de vraag van de klant matchen met een passend 
aanbod. Taken: 
- vragen van klanten analyseren en situeren om de passende oplossing voor te kunnen stellen 
- zelfstandig of in samenwerking met interne en/of externe medewerkers een passende oplossing 

ontwikkelen 
- de offerte opmaken en realiseren van de voorgestelde oplossing 
- bewaken van de kwaliteit en de transfer naar de werksituatie tijdens en na de realisatie van het 

project. 

6. Vertegenwoordigen van de dienst. Taken: 
- mee zorgen voor een professionele relatie en samenwerking met andere opleidingsinstituten , 

onderwijsinstellingen, openbare besturen 
- mee instaan voor de voorbereiding, verslaggeving en opvolging van de vergaderingen met de 

Opleidingsraad 
- initiëren en deelnemen aan samenwerkingsverbanden 
- deelnemen aan werkgroepen binnen en buiten het bestuur 
- fungeren, op vlak van de werkdomeinen als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en 

andere openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties. 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en 
externe klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en 
duurzaamheid en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘conceptuele functies’ 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de 
stijl die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

cluster Omgaan met mensen 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Problemen aanpakken Je pakt problemen dadelijk en met de juiste methodes aan om tot een oplossing te komen. 
cluster Uitvoeren 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij 
aan een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Kies uit onderstaande lijst 5 competenties: 

Aanpassingsvermogen Je kan vlot omgaan met een veranderende omgeving, met nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden, met nieuwe mensen, met nieuwe werkwijzen. 

cluster Omgaan met mensen 

Resultaatgericht werken Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

cluster Uitvoeren 
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Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die 
kansen met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

Zelfstandig handelen Je kan problemen aanpakken en taken tot een goed einde brengen met weinig of geen hulp 
van anderen. 

cluster Organiseren 

Plannen Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel 
binnen een bepaalde tijdsduur te halen. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Officetoepassingen gevorderd voor indiensttreding 

Onlinetoepassingen: Google applicaties, 
Elektronisch leerplatform, Survey Monkey, 
Flexmail, PAULO centrale databank … 

gevorderd na indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Goede kennis van het leerproces van en leermethoden voor volwassenen. 

Permanent streven naar partnerschap en samenwerking vanuit een klantgerichte instelling 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Master 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde  

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- goede basisvaardigheden in ICT zijn onontbeerlijk 
- relevante ervaring in het organiseren van opleidingen is een pluspunt 
- kennis van en ervaring met de wereld van de lokale besturen is een pluspunt 
- interesse in de ontwikkelingen binnen de vormingswereld ( al dan niet digitaal) zijn een troef 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: binnen de planning en uitvoering van de afgesproken taken,( hoog). 

Verantwoordelijkheid: uitwerken en opvolgen van een aantal complexere opleidingen;  (hoog). 

Interne en externe contacten:  veelvuldige contacten met klanten (cursisten, docenten, opdrachtgever…) (hoog). 
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9. Datum opmaak: 17/12/2019 Datum waardering: 7/01/2020 

10. Datum goedkeuring: 7/01/2020 Goedkeuring vanwege de provinciegriffier 

 


