
 

Sollicitatiebundel - Vonk - Stafmedewerker 
hybride / blended / online leren 
28 april 2021 

De procedure 

Solliciteren kan tot en met 19 mei 2021 via http://jobs.abpvonk.be 

Als je geen master-diploma hebt, dien je ten laatste op 20 mei 2021 een online 
capaciteitstest te doen, waarvoor je minstens 50% behaalt. 

De schriftelijke proef is een thuisopdracht - je ontvangt de opgave op 21/5 en dient in ten 
laatste op 30/5. 

De mondelinge proef vindt plaats in de week van 7 - 12 juni 2021. 

Om te slagen moet je op beide onderdelen min. 50% behalen, en de totaalscore moet 
minstens 60% bedragen. 

Niveau en functiebenaming 

Niveau A 

Stafmedewerker 

Functiefamilie 4 Experten 

De organisatie 

Door selectie, vorming, coaching en consulting geeft Vonk de West-Vlaamse lokale besturen 
de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur waar te maken. 

Vonk is een autonoom provinciebedrijf en is een team van 17 medewerkers. 

In de samenwerking met de lokale besturen hecht Vonk veel belang aan: 



 maatwerk: we luisteren oprecht en zoeken naar een gepast antwoord 
 samenwerken: we werken vanuit elkaars krachten, zowel binnen als buiten de 

organisatie 
 zorgzaam handelen: we zijn ons bewust van het effect van ons handelen op de ander 
 kennis en kunde: we brengen expertise en ervaring binnen in de organisatie en 

creëren zo toegevoegde waarde 

Vonk heeft een digitale inhaalbeweging te maken. Daar zal je een kernfiguur in zijn. 

Plaats in de organisatie 

Je werkt samen met iedereen in Vonk en je rapporteert rechtstreeks aan de directeur. 

Je zal heel wat contact hebben met externen: freelancers en praktijkdocenten, HR- en 
vormingsverantwoordelijken, leidinggevenden en hun professionals in lokale besturen, 
spelers in regionale netwerken in West-Vlaanderen, peers in het veld van het hybride leren. 

Jouw profiel 

Aanwervingsvoorwaarde: Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring (in het laatste geval 
wordt een capaciteitstest afgenomen) 

Je hebt veel geleerd door opleidingen en/of ervaring in 1 of meer van deze domeinen: opzet 
en vormgeven van e-learning platformen, online didactiek, 'instructional design', het 
ontwerp van fysieke en/of digitale leeromgevingen, hybride leren, (virtual) community 
building, sociale platformen, UX, webdesign, digitale transformaties, digitale werkplekken, 
AR/VR-ondersteund leren, micro-learning, ... . Je bent niet enkel praktisch getraind, maar je 
kan je praktijk ook theoretisch onderbouwen. 

We beseffen dat diploma's vandaag in deze gebieden niet vanzelfsprekend zijn - overtuig ons 
door je leer-initiatief, je inzichten en je ervaring. 

Er wordt een werfreserve aangelegd 

Basisdoelstelling van de functie 

Je plaatst Vonk op de kaart van het hybride leren. 

Je implementeert, ontwikkelt en beheert daartoe het online leer-, samenwerk- en 
kennisplatform van Vonk. Dat platform faciliteert het netwerk van lerende professionals in 
West-Vlaamse lokale besturen. "Netwerk" en "Leren" zijn de richtinggevende bakens voor de 
ontwikkeling van jouw platform. 

Je geeft in deze context mee vorm aan een nieuwe didactiek die van asynchroon leren een 
rijke en sociale ervaring maakt voor alle betrokken. Je ondersteunt docenten en 
eindgebruikers bij het gebruik van het platform en ontwerpt samen met docenten 



leerpaden. Je traint de trainer en de eindgebruiker. De asynchrone dimensie maakt het 
mogelijk dat we duurzame communities ontwikkelen die kennis ontwikkelen en borgen. Op 
die manier faciliteer je leeromgevingen voor collegagroepen en ad hoc projectteams. Omdat 
werken vandaag meer en meer gelijkstaat met leren, zal je leeromgeving al snel op een 
werkomgeving gaan lijken. Hybride leren gaat dus al evenzeer over hybride werken. 

Wat bieden we? 

Het jaarlijkse salaris van een consultant (niveau A1-A3) varieert tussen 38.040,85 euro en 
59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal 
reglementaire toelagen en vergoedingen, onder meer vakantiegeld, eindejaarstoelage, 
maaltijdcheques (8 EUR), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gratis openbaar 
vervoer voor woon-werkverkeer. Er is tevens een kilometervergoeding voor verplaatsingen 
in het kader van klantenopdrachten 

Vanaf september voorzien we een telewerkvergoeding van max. 76 EUR/maand. 

Je krijgt een laptop, smartphone met abonnement. 

Uiteraard geniet je van glijtijden - en nog veel meer! 

Resultaatsgebieden 

Specifieke resultaatgebieden 

 Je bewaakt en vertaalt de visie dat het leerplatform het platform moet worden van 
het lerend netwerk van professionals in lokale besturen in West-Vlaanderen. 

 Je trekt de implementatie van het platform en zorgt voor de doorontwikkeling naar 
een kwalitatieve, gebruiksvriendelijke, interactieve, sociale leer- en 
ontwikkelomgeving die voor het netwerk van professionals in lokale besturen ingezet 
wordt in training, coaching en consultancy van Vonk.  

o Je plant en begeleidt de implementatie van het leerplatform bij alle 
stakeholders. 

o Je definieert ijkpunten in het proces, en meet in hoeverre doelstellingen 
worden behaald om bij te sturen. 

o In samenwerking met docenten ontwikkel je asynchrone en blended 
leertrajecten. 

o Je traint de trainer in het technische gebruik van het platform, in het 
ontwerpen van online leertrajecten, in netwerkleren en in 
grensdoorbrekende community building. 

o Je ondersteunt de medewerkers van Vonk naar een context waar het 
platform een wezenlijk deel van hun praktijk uitmaakt. 

o Je bouwt aan een community van platform-kampioenen die je inzet om het 
platform op een aanvaardbaar tempo te kunnen schalen. 

o Je bewaakt en stimuleert de kwaliteit van leerpaden, de 
gebruiksvriendelijkheid en de sociale dynamiek van het platform, en de 
impact van de leerinvestering op de werkvloer. 



 Je introduceert processen en methoden die professionals uit lokale besturen, hun 
leeruitdagingen en de daarrond ontwikkelde kennis en ervaring in een 
langetermijnperspectief op het platform verankeren  

o Je initieert methoden en structuren die professionals en kennis verbinden in 
lerende gemeenschappen en netwerken. 

o Je implementeert processen die ontwikkelde kennis borgen en ontsluiten. 
 Je werkt samen met tal van interne en externe partners en stakeholders om de 

kracht en impact van ons platform en netwerk te versterken. 
 Je ontwikkelt continu je expertise in blended en asynchroon leren en werken. 

Generieke resultaatgebieden 

Daarnaast worden meer generieke resultaatgebieden onderhandeld bij de indiensttreding, 
maar die kunnen later zeker nog bijgestuurd worden. Deze resultaatgebieden hebben 
betrekking op de competenties die we bij elke Vonk-medewerker ontwikkeld willen zien 
enerzijds, en op de algemene werking van Vonk anderzijds. 

Competenties 

Deze competenties zijn belangrijk voor elke medewerker van Vonk: 

 Leren & ontwikkelen 
o Je bent 100% overtuigd dat alles beter en vlotter kan. Je gelooft in de groei en 

ontwikkeling van individuen, van teams, van organisaties. 
o Je zoekt actief naar verbetermogelijkheden, en daagt daartoe jezelf en 

anderen uit. 
o Je ontwerpt leer- en ontwikkeltrajecten voor individuen, teams en 

organisaties. 
o Je leert over leren en ontwikkelen. Je verdiept je in evoluties en tendensen, 

en trekt anderen mee in het verhaal. 
 Netwerken 

o Je benut en vergroot de kracht van het netwerk, je deelt informatie en helpt 
elkaar vooruit. 

o Je verbindt jezelf (en Vonk) met partners in het werkveld, relevant voor jouw 
specifiek domein, en voor het bredere domein van Vonk. 

o Je handelt tactisch en bewust in het activeren van het netwerk. Je 
communiceert, informeert, organiseert en betrekt het netwerk in je werk. 

o Je werkt op een 'open' manier waarbij je standaard je werkproces en -product 
deelt en openstelt voor input en feedback van anderen. 

 Ondernemen 
o Je zoekt, ziet en creëert opportuniteiten, grijpt die, en versterkt er Vonk en de 

klant mee. 
o Je onderneemt doordachte en afgewogen risico's om het doel te bereiken. 
o Je overtuigt anderen om mee te stappen in je verhaal. 

 Resultaatgericht werken 
o Je mikt op resultaten met impact op korte en lange termijn. 



o Je formuleert voor jezelf en anderen uitdagende doelstellingen die bijdragen 
aan de realisatie van de doelstellingen van Vonk en van het netwerk. 

o Je plant, berekent, overlegt en werkt samen om de gestelde doelstellingen te 
bereiken. 

o Je evalueert het werkproces continu en stuurt bij. 
 Integriteit 

o Je bent een integer persoon: eerlijk, betrouwbaar en respectvol. 
o Je bent sterk betrokken bij de organisatie. 
o Je handelt naar de waarden van de organisatie. 
o Je gaat zorgvuldig en discreet om met gevoelige of vertrouwelijke informatie. 
o Je gaat zorgzaam om met werkingsmiddelen. 

Deze competenties voegen we toe, specifiek voor deze job: 

 je kan gebruiksvriendelijke, online, sociale omgevingen vorm geven zodat ze het 
beoogde leereffect genereren 

 je hebt ervaring in het maken van interactieve leermodules, educatieve animaties, 
webinars, video's in het kader van online of hybride leren 

 je kan online communities activeren en community managers adviseren en 
ondersteunen 

 je kan nuttige didactische inzichten in de context van online leren en sociaal leren 
uitleggen en toepassen 

 je hebt een frisse kijk op leren, op de ontwikkeling van individuen, teams en 
organisaties 

 


