EXAMENPROGRAMMA DIRECTEUR DE KLIMOP
• Datum schriftelijke proef: vrijdag 14 juni van 9u tot 13u (onthaal vanaf 8u45)
• Datum mondelinge proef: woensdag 19 juni, tijdstip wordt op 17 juni telefonisch meegedeeld (na
slagen in schriftelijke proef)

1.

Schriftelijke gedeelte (60 punten)

Het schriftelijke gedeelte (kennisproef + schriftelijke proef) wordt afgenomen op PC. De wetgeving en
relevante literatuur zal raadpleegbaar zijn via PC. Persoonlijke notities en documentatie mogen eveneens
worden meegebracht en geconsulteerd tijdens het examen.

1.1. Kennisproef (20 punten)
Op de kennisproef dient tenminste 10 op 20 te worden behaald. Er wordt gepeild naar de praktische
toepassing en de onderlinge samenhang van en de verbanden tussen de bepalingen. Inzicht in de inhoud
is belangrijker dan reproductie van de bepalingen.
Lijst van relevante wetgeving:
* decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254
* besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in
het basisonderwijs
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13019
* afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13019
* schoolveranderen
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13022
* inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368
* onderwijs aan huis
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13646
* gelijke onderwijskansenbeleid
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13785
*leerlingenbegeleiding

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingenbegeleiding
Enkele vragen peilen naar kennis van de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Ter
voorbereiding van de vragen rond innovatieve arbeidsorganisatie raden we sterk aan om volgende
infobronnen te raadplegen:
o Flanders Synergy Roadmap : http://www.flanderssynergy.be/wat-doen-we
o Toolbox zelfsturende teams Vlaamse overheid:
https://overheid.vlaanderen.be/toolbox/zelfsturende-teams/stappenplan

1.2. Schriftelijke proef (40 punten)
De kandidaat wordt geconfronteerd met meerdere uitdagingen of probleemsituaties die zich tijdens de
uitoefening van de functie kunnen voordoen. De context wordt geschetst, waarna de kandidaat een
oplossing voor de case uitwerkt.
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2.

Mondelinge proef (40 punten)

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de kennisproef en voor de gevalstudies (minstens 50% op
elke proef) zullen worden uitgenodigd voor deelname aan de mondelinge proef.
Deze proef bestaat uit een assessment (postbakoefening, rollenspel en competentiegericht interview)
waarmee gepeild wordt naar motivatie, capaciteiten en competenties nodig voor de functie.

3.

Te behalen resultaten

Om geslaagd te zijn, moeten de kandidaten op elke selectieproef tenminste 50% van de punten behalen.
Alleen kandidaten, die geslaagd zijn voor een bepaalde selectieproef, worden opgeroepen voor de
volgende selectieproef.

2/2

