
  functiebeschrijving en selectiereglement 
 

  www.werkenvoorvlaanderen.be 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 

 
zoekt een  

 
IT-specialist 

 
Statutair 
Niveau: A 
Rang: A1 

Graad: informaticus 
Met standplaats: Vlissingen  

Vacaturenummer: 2709 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

1 De vacature in het kort................................................................................................................................................... 2 
2 Functiecontext....................................................................................................................................................................... 2 
3 Takenpakket ............................................................................................................................................................................ 3 

3.1 Doel van de functie 3 
3.2 Resultaatsgebieden 4 

4 Profiel ........................................................................................................................................................................................... 6 

4.1 Formele deelnemingsvoorwaarden 6 
4.2 Competenties 7 
4.3 Toelatingsvoorwaarden 9 

5 Aanbod........................................................................................................................................................................................ 9 
6 Selectieprocedure .............................................................................................................................................................. 10 

6.1. Module 1: eerste screening 10 
6.2. Module 2: screening persoonsgebonden competenties 11 
6.3. Module 3: functiespecifieke screening 11 
6.4. Niet nodeloos hertesten 12 

7 Hoe kun je solliciteren? ................................................................................................................................................. 12 
8 Vragen ....................................................................................................................................................................................... 13 
9 Feedback .................................................................................................................................................................................. 13 
10 Reserve en geldigheid .................................................................................................................................................... 14 

 



   
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 2 van 14       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

Ben je geboeid door de maritieme wereld? Werk je graag projectmatig? Ben je bereid om je veelvuldig te 
verplaatsen binnen het werkingsgebied van de Schelderadarketen? Sta je op technisch vlak sterk in je 
schoenen? Dan is deze vacature iets voor jou!  
  
Als IT-specialist ben je verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse opvolging als de algemene 
architectuurbewaking van de applicaties en IT-systemen die instaan voor de Schelderadarketen. Je werkt 
met verschillende partijen samen zoals Nederlandse en Vlaamse collega-specialisten, IT-verantwoordelijken 
van havenbedrijven en andere administraties binnen de Vlaamse overheid. Je volgt projecten op van A 
tot Z. Je onderhandelt hierbij op technisch en contractueel vlak met externe firma’s en leveranciers. Als 
IT-specialist geniet je van veel autonomie bij het invullen van je takenpakket. Je bent flexibel en je beschikt 
over een gezonde portie assertiviteit. Je adviseert binnen je technische expertisegebied en komt zelf ook 
met innovaties om de werking te optimaliseren.   
  
In deze functie sta je dicht bij de vaarweg en de scheepvaart. Je ontwikkelt applicaties die dit alles 
optimaliseren, waarbij je geniet van een snelle beslissingsstructuur bij het toepassen van nieuwe ideeën.  
  
Interesse? Kom meer te weten over het takenpakket en de selectieprocedure in onderstaand 
selectiereglement!  
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure. 
 

2 FUNCTIECONTEXT 

De opdracht van het Intern Verzelfstandigd Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (IVA MDK) 
bestaat erin om, binnen het werkgebied, te zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het 
scheepvaartverkeer op de maritieme vaarwegen, het integraal kustzonebeheer en de hydrografische en 
hydrometeorologische dienstverlening. 
 
De strategische doelstellingen voor het Agentschap werden als volgt geformuleerd: 

- Het optimaliseren van een kostenefficiënte dienstverlening aan de scheepvaart ter bevordering 
van veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens. 

- Het initiëren en ondersteunen van de hulpverlening op zee met als doel - naast de redding op zee 
- ook het publieke domein te vrijwaren en te beschermen. 

- Het uitvoeren van een kustverdedigingsprogramma om de bevolking beter te beschermen tegen 
overstromingen, rekening houdend met de multifunctionaliteit en de andere maatschappelijke 
functies van de kustzone. 
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Het agentschap bestaat uit een stafdienst en vier operationele entiteiten (DAB Loodswezen, DAB Vloot, 
Afdeling Kust en Afdeling Scheepvaartbegeleiding). 
 
De afdeling Scheepvaartbegeleiding heeft volgende taken: 

- beheer en exploitatie van de Schelderadarketen (SRK); 
- de scheepvaart vlot en veilig laten verlopen op de maritieme toegangswegen 
- naar en van de Vlaamse zeehavens door het verlenen van Vessel Traffic Services (VTS); 
- het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) met Nederland realiseren; 
- reddings- en sleepactiviteiten op zee ondersteunen en coördineren als SAR-autoriteit (Search and 

Rescue) vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende; 
- informatie en de nodige apparatuur beschikbaar stellen aan de loodsdiensten om loodsen 

doelmatig in te zetten voor het geven van Loodsen Op Afstand (LOA); 
- beheren en opvolgen van de overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de vier Vlaamse 

havenkapiteinsdiensten in het kader van het Havendecreet. 
 
De afdeling Scheepvaartbegeleiding stelt personeelsleden te werk op verschillende locaties: de 
afdelingszetel te Oostende, Zeebrugge, Zelzate, Kallo, Zandvliet en Vlissingen (Nederland). De vacature 
situeert zich binnen het Beheer- en exploitatieteam Schelderadarketen (BET – SRK). 
 
De Schelderadarketen (SRK) is een grensoverschrijdend verkeer begeleidend systeem ten behoeve van de 
scheepvaart op de (Wester)Schelde en haar mondingen. De SRK wordt operationeel, financieel en technisch 
beheerd door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aan Vlaamse zijde en 
Rijkswaterstaat Zee en Delta aan Nederlandse zijde, en valt onder de bevoegdheid van de Permanente 
Commissie op Toezicht op de Scheldevaart. Om dit alles in goede banen te leiden werd in 1991 (bij de 
ingebruikname van de SRK) het Beheer- en Exploitatieteam SRK (BET-SRK) actief. Zowel Vlaamse als 
Nederlandse ambtenaren worden hierin tewerkgesteld. Meer informatie vind je op 
www.scheepvaartbegeleiding.be en www.vts-scheldt.net. 
 

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Als informaticus binnen het beheer- en exploitatieteam (BET) sta je onder andere in voor de dagelijkse 
opvolging van  het beheer en onderhoud van de applicaties en IT-systemen van de Schelderadarketen. Je 
bent tevens verantwoordelijk voor de coördinatie bij de realisatie van projecten (IT-gerelateerd op vlak 
van hardware en/of software) en de bewaking/uitbouw van de architectuur van het applicatielandschap. 
Op basis van je kennis van de markt en de nieuwste technologische ontwikkelingen, zal je in 
samenwerking met het team innovatieve voorstellen uitwerken om de Schelderadarketen in stand te 
houden als een state-of-the-art omgeving ter ondersteuning van de operationele eindgebruikers. Deze 
werkzaamheden vinden plaats zowel binnen de afdeling, als met Rijkswaterstaat Nederland in het kader 
van het Radarverdrag met Nederland. 

http://www.scheepvaartbegeleiding.be/
http://www.vts-scheldt.net/
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3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 
 

Resultaatsgebieden Voorbeelden van activiteiten 

1. Voorbereiden van de studie, het 
technisch advies of het project teneinde 
de werkmethode en de benodigde 
middelen te bepalen. 

 

• Noden identificeren en bespreken met betrokken 
partners en gebruikers 

• Definiëren van de probleemdoelstelling, omschrijven 
van de uit te voeren studie of project 

• Opstellen van functionele beschrijvingen, 
systeemdocumenten, etc 

• Bijwonen of organiseren van voorbereidende 
vergaderingen 

• Takenpakketten en deelprojecten opstellen en 
definiëren 

• Projectplannen maken, opvolgen en rapporteren  
2. Opmaken van plannen, studies en 

realisatie projecten teneinde een 
kwaliteitsvolle, technische bijdrage te 
leveren aan de doelstellingen van de 
cluster Technische Zaken. 

• Opmaken van technische en administratieve project 
documenten en deliverables 

• Opstellen van verslagen en interne of externe 
rapporteringen 

• Voorbereiden van presentaties en workshops 
• Opvolgen van voortgang van (deel)projecten van 

eigen werkzaamheden of van externe leveranciers, 
rapporteren en bijsturen. 

• Afstemmen van doelstellingen met resultaten van 
studies en/of internationale projecten.  

3. Geven van technisch advies en 
informatie aan (interne en externe) 
klanten teneinde hen toe te laten de 
technische aspecten goed te 
interpreteren. 

• Verlenen van advies en technische informatie aan de 
eindgebruikers en projectpartners tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van de projecten 

• Adviseren en controleren van studies en ontwerpen 
uitgevoerd door externe studiebureaus 

• Uitwisselen van de kennis en ervaring met de 
collega’s binnen het Beheer- en Exploitatie Team 
Schelderadarketen en de Cluster Technische Zaken  

4. Opvolging en controle van de uitvoering 
en eventueel bijsturen teneinde de 
vooropgestelde normen, kwaliteit en 
tijdigheid te garanderen of wijzigingen in 
het projectplan mogelijk te maken. 

• Het projectmatig opvolgen van de verschillende 
(deel)projecten/studies 

• Budgetbewaking van de toegewezen projecten of 
studies uitgevoerd door derden 

• Toezicht houden op de door 
aannemers/leveranciers/consultants uitgevoerde 
werken/leveringen/diensten 
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• Bewaken van de mijlpalen en de risico’s tijdens de 
uitvoering van projecten en het nemen van 
maatregelen bij afwijkingen. 

• Waken over de gevraagde specificaties en de 
kwaliteit van de opgeleverde 
toepassingen/leveringen/diensten 

• Tussentijds evalueren 
• Organiseren en opvolgen van 

voortgangsvergaderingen (intern/extern) 
• Controleren van de vorderingsstaten, mijlpalen, 

wijzigingen en facturaties van 
leveranciers/aannemers 

• Risico’s tijdens de uitvoering tijdig identificeren, 
aanpakken en escaleren en bij problemen overleg 
plegen tot het zoeken van oplossingen 

• Rapporteren en adviseren van de leiding van de 
cluster en de afdeling bij de opvolging van projecten 

• Het organiseren en (laten) uitvoeren van 
overnametesten en het (laten) opstellen van de 
keuringsverslagen 

• Input leveren t.b.v. de rapportage projectfiches 
aangaande de voortgang van projecten/studies 

• Input leveren t.b.v. de aanlevering van KPI en BSC 
indicatoren van de afdeling 

5. Evalueren van de verrichte 
werkzaamheden teneinde in te spelen op 
verbeteringsmogelijkheden naar de 
toekomst. 

• Prestaties van derden, zoals aannemers, leveranciers, 
studiebureaus,… beoordelen en rapporteren 

• Vanuit de eigen expertise advies geven over de 
algemene werking en timing van het project 

• Vanuit de evaluatie feedback formuleren die als basis 
kan dienen voor verbetering bij nieuwe projecten  

6. Actief bijhouden en uitwisselen van 
kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied 
teneinde de kwaliteit van de 
dienstverlening op individueel en 
afdelingsniveau te optimaliseren. 

• Opvolgen van de ontwikkelingen in de markt 
(voornamelijk op het vlak van ICT systemen) 

• Meewerken aan de uitbouw van kennismanagement 
om kennis en informatie te verdelen en beschikbaar 
te maken binnen de cluster en de afdeling 

• Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op 
het werkveld en de werkmethoden te kennen 

• Bijhouden van documentatie en uitwisselen van 
documentatie met collega’s, overleg plegen met 
operationele (eind)gebruikers en klanten  
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4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 
voorwaarden:   
 

1) Je hebt minstens één van onderstaande masterdiploma’s:  
a. Master of Science in de informatica.  
b. Master of Science in de industriële wetenschappen 
c. Master of Science in de toegepaste informatica 
d. Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de 

beleidsinformatica  
 
Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste 
masterdiploma en je ook kunt deelnemen indien je voldoet aan volgende voorwaarde: 
 

2) Je hebt een bachelordiploma en je beschikt over 5 jaar recente relevante beroepservaring in een 
ICT-omgeving.  

 
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je 
kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste 
diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma 
behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op 
basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent 
voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
 
Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid, dan kan je ook deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je op de 

uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:  

• Je bent statutair ambtenaar binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd voor een loopbaanselectie voor 

de graad van de vacature. 

• Of je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten 

van de Vlaamse overheid. 

http://naricvlaanderen.be/
http://naricvlaanderen.be/
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• Of je bent contractueel tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de 

vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen de diensten 

van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 . 

Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een 

salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse 

overheid en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. 

III 22).  

 

Je kunt ook deelnemen via externe mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde: 

• Je bent een vastbenoemd personeelslid bij een externe overheid en je bent tewerkgesteld in een functie van een 

gelijkwaardige graad.  

Onder externe overheid wordt begrepen (art. VI 30ter): 

- Federale overheid 

- Diensten van andere gemeenschappen en gewesten 

- Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement) 

- Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s) 

- Onderwijssector 

 
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit of externe mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma 

en vereiste relevante werkervaring.  

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@vlaanderen.be , tel 0491 92 86 06).   
 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties 

 

• Je hebt een grondige kennis van en ervaring met ICT-systemen en software standaarden (XML/XSD, 
SOAP …);   

• Je hebt een grondige kennis van en ervaring met netwerktechnologieën (topologie, protocols, wireless, 
security, …);  

• Je hebt een grondige kennis van en ervaring met hosted serveromgevingen;  

• Je bent in staat om analytische bedrijfsprocessen te structureren en te vertalen naar een programma 
van eisen;   

• Je hebt een grondige kennis van en ervaring met IT-architecturen;  

 
1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of 

de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website 
van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling 
geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).   
 
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

mailto:sidji.serryn@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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• Je hebt een grondige kennis van en inzicht in governance structuren en processen met betrekking tot 
het beheer en onderhoud van ICT-omgevingen (ITSM, ITIL, CoBIT, …);  

• Je hebt inzicht in het opstellen en opvolgen van indicatoren (KPI’s) om projectactiviteiten te beheersen 
en te optimaliseren of om prestaties van IT-leveranciers binnen SLA-servicecontracten op te volgen en 
bij te sturen;   

• Je bent in staat om nota’s op te maken, te rapporteren, te presenteren en te verdedigen voor een 
breed publiek, zowel intern als extern;  

• Je hebt kennis van het Engels.    
 

4.2.2. Persoonsgebonden competenties 

 
• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie (niveau 2) 
 

• Assertiviteit: Je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de omgeving 
druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 1) 

 
• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 2) 
 

• Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 
afweging van relevante criteria (niveau 2) 

 
• Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 

komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1) 
 

• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 
 

• Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of 
die van collega’s of medewerkers (niveau 1) 

 
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 

 

4.2.3. Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

• Je bent in staat om te functioneren in een landschapsbureau waar het soms hectisch kan zijn.  
• Kennis van overheidsopdrachten is een meerwaarde. Indien je nog niet over deze kennis beschikt, ben 

je bereid om deze kennis te verwerven door het volgen van opleiding 
 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je hebt de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
4. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
 

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. 

5 AANBOD 

• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 
behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  

• Je krijgt een dienstwagen ter beschikking die ook gebruikt kan worden voor privédoeleinden.   
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 

betreft. 
• 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 , bovendien 
heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren 
(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 
de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 

• Als personeelslid tewerkgesteld in Vlissingen ontvang je in plaats van maaltijdcheques maandelijks 
een geïndexeerd forfaitair bedrag a rato van €103,50. Daarnaast ontvang je ook als lid van het 
Beheeren Exploitatieteam van de Schelderadarketen een BET-toelage (€258,93 bruto/maand).  

• Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van informaticus (rang A1) met de bijbehorende 
salarisschaal A121 (bij 0 jaar anciënniteit).  

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de 
lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.812,79 euro 
(brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op 
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan 
je individuele situatie. 

• Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 
is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de 
vacature bent tewerkgesteld.  

• Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand.  

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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• Indien je overkomt vanuit een externe overheid, behoud je de geldelijke anciënniteit die je hebt bij de 
externe overheid. Indien je overkomt vanuit de onderwijssector, gebeurt er een valorisatie van de 
prestaties in de onderwijssector voor zover deze prestaties verricht zijn als titularis van een bezoldigd 
ambt of betaald zijn met een weddetoelage (attest AGODI).   

• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van 
de selectiebeslissing opnemen.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private 
sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve 
anciënniteit.  In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later 
toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire 
functie via de horizontale mobiliteit. 

 
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

6 SELECTIEPROCEDURE  

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden 
sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld.  Als de maatregelen voor de inperking van het 
coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt 
aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op 
de hoogte. 
 

6.1. MODULE 1: EERSTE SCREENING  

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden 

 
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of 
je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1 voldoet.  

 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening gebeurt in de week van 1 maart 2021 (datum onder voorbehoud).  
 
 
 



   
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 11 van 14 

 

6.1.2. Voorselectie op basis van video-interview 

 
Door middel van een video-interview beoordeelt een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van 
de wervende entiteit je kandidatuur op volgende criteria: 

• Een eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• Een eerste toetsing van de relevantie van je ervaring 
• Een eerste toetsing van een technische competentie 

 
Je beantwoordt de vragen in het video-interview tussen 5 en 11 maart 2021. De beoordeling gebeurt in de 
week van 15 maart 2021 (data onder voorbehoud). 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 60% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 6 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van 
scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 6 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur 
intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden 
om deel te nemen.  
 

6.2. MODULE 2: SCREENING PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES 

Door middel van interview met voorafgaand een persoonlijkheidsvragenlijst en computergestuurde test 
die je online kan invullen worden volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 2) 
• Analyseren (niveau 2) 
• Oordeelsvorming (niveau 2) 
• Innoveren (niveau 1) 
• Klantgerichtheid (niveau 2) 

 
 
Een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van de wervende entiteit nemen deze screening af.  
 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigden van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  

• De persoonsgebonden competenties: assertiviteit (niveau 1) en voortgangscontrole (niveau 1)  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 
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Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats via ons digitaal platform op 22 of 23 
maart 2021 (datum onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd’ of ‘niet 
geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking 
komt voor een concrete vacature. 
 
Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve. 
 
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.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement.  
 

6.4. 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. 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 26 februari 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke 
je diploma in de LED-databank na.  
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je 
sollicitatie een kopie.  
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je 
diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

8 VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Wim Smets 
Technisch Manager afdeling Scheepvaartbegeleiding 
wim.smets@mow.vlaanderen.be  
tel: +32 491 92 63 53 

 
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Sidji Serryn 
selectieverantwoordelijke 
sidji.serryn@vlaanderen.be   
tel 0491 92 86 06 

 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind maart 2021.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
sidji.serryn@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 2709. 
 
 

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:wim.smets@schelderadar.net
mailto:sidji.serryn@vlaanderen.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:sidji.serryn@vlaanderen.be
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10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van IT-specialist bij Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, die bestaat uit de 
lijst van geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 
komen als IT-specialist. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve 
te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.  
 
Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van contractuele vacatures voor de 
functie van IT-specialist bij Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Wie zo contractueel 
in dienst komt, blijft evenwel wel zijn plaats in de reserve behouden. 
 
Deze werfreserve kan ook gebruikt worden om vacatures als IT-specialist op andere standplaatsen in te 
vullen.   
 
Als 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 eenmaal je (statutair) in dienst treedt, je niet langer 
tot de reserve behoort.  
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