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Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract 
onbepaalde duur): 
 

INSPECTEUR RIJOPLEIDING EN VAKBEKWAAMHEID 
 

Afdeling:   Toegepast Mobiliteitsbeleid    
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    B  
Graad:    Deskundige                
Standplaats:   Domicilieadres   

Vacaturenummer: req8554 
 

 
 

1.  Functiecontext 
 
Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen 
bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.  
 
Onze experten in beweging zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én 
voor de hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur. We werken zowel beleidsmatig als in 
uitvoering mee aan verschillende projecten, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Om die brede waaier aan 
uitdagingen tot een goed einde te brengen, kunnen we rekenen op onze experten met diverse profielen. 
Samen hebben we één doel: met onze inzet, teamwork en vakmanschap bijdragen tot een betere 
samenleving. Wij zijn #experteninbeweging. 
 
De functie van inspecteur rijopleiding en vakbekwaamheid situeert zich binnen de afdeling Toegepast 
Mobiliteitsbeleid van het departement. Deze afdeling spitst zich toe op de toepassing van het 
mobiliteitsbeleid.  
 
Wij zijn een door expertise gedreven dienstverleningscentrum en wij zorgen voor het evenwicht en de 
synergie tussen 

• een klantgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening én  

• het toezicht op de toepassing van het beleid en kwaliteitsborging op gebied van de veiligheid en 
milieubescherming. 

 
In onze werkdomeinen rijopleiding, -examens en vakbekwaamheid, ADR, homologatie, technische 
keuring, vervoer van goederen en personen over de weg, mobiliteit en verkeersveiligheid verlenen wij 
erkenningen, certificaten, vergunningen en subsidies en houden wij er daarna toezicht op. 
 
Voor een aantal van de genoemde thema’s (o.a. ADR, homologatie en technische keuring) staan we in 
voor de doorvertaling van EU-regelgeving naar de Vlaamse wetgeving en geven we adviezen rond deze 
materie.   
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Wij staan dicht bij de burger, bedrijven, en lokale besturen. Wij werken binnen en buiten het 
beleidsdomein MOW in vertrouwen samen met partnerorganisaties, instellingen, sectorfederaties en 
andere overheden. 
 
Om onze continue dienstverlening te garanderen bouwen wij bruggen met de andere afdelingen van het 
departement, de afdeling Beleid in het bijzonder waarmee de samenwerking essentieel is.   
 
Je komt terecht in het team Rijopleiding en Vakbekwaamheid. Dit team staat in voor: 

• het erkennen van en toezicht houden op de rijscholen; 
• het erkennen van en toezicht houden op de opleidingscentra die instaan voor de nascholing van 

chauffeurs categorie C en D die houder zijn van een bewijs van vakbekwaamheid; 
• erkennen van en toezicht houden op instellingen die het terugkommoment (rijbewijs B) 

organiseren; 
• het opvolgen van bij inspecties vastgestelde aandachtspunten en inbreuken en deelname aan 

hoorzittingen; 
• toezicht houden op de examencentra; 
• toezicht houden op de naleving van de regelgeving inzake rijopleiding en vakbekwaamheid in 

het algemeen en het bewaken van de kwaliteit die kandidaat-bestuurders geboden wordt; 
• het organiseren van de examens voor rijschoolinstructeurs en -directeurs en het uitreiken van 

brevetten en instructie- en directietoelatingen (dit zal op termijn uitdoven) 
• het ondersteunen van de minister in het beleid dat zij voert inzake deze thema’s. 

 
Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie. 
Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken terecht voor unieke projecten en kun je mee je stempel drukken op het beleid. 
 
 

2.  Je takenpakket 
 
Je controleert de naleving van de reglementering ter plaatse bij de erkende rijscholen, erkende 
opleidingsinstellingen terugkommoment, opleidingscentra voor de nascholing vakbekwaamheid en 
examencentra en schrijft hierover een verslag. Bij het vaststellen van inbreuken onderneem je de gepaste 
acties, eventueel na overleg met je leidinggevende voor complexere dossiers. 
 
Je behandelt de aanvragen voor de erkenning van nieuwe rijscholen, nieuwe opleidingsinstellingen 
terugkommoment, nieuwe opleidingscentra nascholing vakbekwaamheid en voor de goedkeuring van 
nieuwe opleidingsmodules en nieuwe lesgevers. 
 
Je beheert de dossiers van de rijscholen, opleidingscentra en examencentra waarvoor je verantwoordelijk 
bent. 
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Je brengt op geregelde tijdstippen verslag uit van je ervaringen op het terrein aan je collega’s en 
leidinggevende. Vanuit die ervaringen denk je mee na over mogelijke verbeteringen aan onze processen 
en de regelgeving. 
 
Je standplaats is je domicilieadres en je komt minstens op één vaste dag per week naar Brussel. 
Je werkgebied is provincie Antwerpen. 
 
Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de 
afdeling waar de functie vacant is, vind je op https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-
openbare-werken.  

 
 

3. Profiel  
 
Op datum indiensttreding voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Je diploma1  
 

Je bent in het bezit van een bachelordiploma.2 
 

Je werkervaring 
 
Een relevante professionele ervaring in één of meerdere van de hieronder vermelde domeinen vormt 
een pluspunt: 
 

• Rijschoolsector 
• Transportsector 

• onderwijs  
• inspectie en controle 

 
Gemotiveerde schoolverlaters (academiejaar 2021-2022) komen ook in aanmerking. 

 
Bijkomende voorwaarden  

 
     Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je krijgt hiervoor een dienstwagen ter beschikking. 

 
1 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
2 Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de 
Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken
https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties  
 
• Je bent in staat om de reglementering omtrent de materie te lezen, te begrijpen, je eigen te maken 

en toe te passen. 
• Je beschikt over een basiskennis informatica (tekstverwerking, spreadsheet, webbrowsers, 

email,…). 
• Kennis van didactische principes strekt tot aanbeveling. 

 
Bijkomende verwachtingen 

 
Je werkgebied bevindt zich in de provincie Antwerpen. Het is aangewezen om in de omgeving te 
wonen of je bent bereid je regelmatig te verplaatsen doorheen deze provincie. 

 
Je persoonsgebonden competenties  
 
• Verantwoordelijkheid nemen  
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie  
Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw werk (niveau 1) 
 

• Samenwerken  
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen 
van persoonlijk belang is.  
Je informeert, pleegt overleg en werkt mee (niveau 1) 
 

• Klantgerichtheid  
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren.  
Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden (niveau 1) 
 

• Analyseren  
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie.  
Je ziet de essentie van het probleem (niveau 1) 
 
• Oordeelsvorming 
Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van 
relevante criteria.  
Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese 
(niveau 1) 
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• Assertiviteit  
Voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk 
uitoefent om dat niet te doen.  
Je geeft je standpunten weer, geeft je grenzen aan (reactief) (niveau 1) 
 
• Plannen en organiseren 
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven 
om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken.  
Je plant en organiseert jouw werk effectief (niveau 1) 
 
• Communiceren 
Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen.  
Je verwoordt jouw boodschap correct en begrijpelijk (niveau 1) 

 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid   
 
 

4. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met 27 november 2022 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de 
sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht3.  

 
 

5. Selectieprocedure4 
 

• Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden. Deze fase is eliminerend. 
 

• Fase 2: Screening op basis van curriculum vitae en motivatiebrief (relevantie van de werkervaring, 
motivatie, technische competenties, …). Deze fase is eliminerend en gaat door in de week van 28 
november 2022 (onder voorbehoud) 

 
• Fase 3: Verkennende gesprekken met de wervende entiteit en selectiedeskundige.  

Deze fase is eliminerend en gaat door op 6 december 2022 (namiddag) en 7 december 2022 
(voormiddag) (onder voorbehoud). Deze gesprekken verlopen digitaal. 

  

 
3 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie van: Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 Brussel 
4 Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk  2 van het VPS en het slagen ervoor 
kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsprocedure of een procedure via horizontale mobiliteit. Conform het VPS kan 
het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid


 

 

 
 

 

 

Selectiereglement – inspecteur rijopleiding en vakbekwaamheid – 
req8554 

Pagina 6 van 8 

• Fase 4: Een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een 
competentiegericht luik) met de wervende entiteit en selectiedeskundige(n), vaktechnische case 
en computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst. 
Deze fase is eliminerend en gaat door in Brussel op 14 december 2022 (locatie en datum onder 
voorbehoud).  

 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  
 
We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk 
in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We zorgen ervoor 
dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 
 
 

6. 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 job;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
 
7. Aanbod  
 

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

• Je mag rekenen op uitgebreide vorming, bijscholing en ondersteuning. Je eerste 9 maanden 
vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma. 

• Wij leveren inspanningen om een goede work-life balance te verzekeren: 
o 35 vakantiedagen per jaar (vrij op te nemen in overleg met je team) 
o tussen kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het 

weekend vallen)  
o Telewerk in samenspraak met je team: bij DMOW trekken we voluit de kaart van het 

hybride werken. Afhankelijk van je taak, kies je je werkplek. Want een verslag uitschrijven 
gaat nu eenmaal beter thuis, en een brainstorm is veel effectiever op kantoor. Hoewel 
onze richtlijn 50% telewerk is, geloven we dat hybride werken maatwerk moet zijn. 
Daarom heeft elk team een eigen charter opgesteld met interne afspraken. Goede 
afspraken, vertrouwen en resultaten zijn dan ook de basis voor ons telewerkbeleid. Kom 
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jij bij ons werken? Dan zorgen wij ervoor dat jouw thuis een comfortabele, ergonomische 
werkplek wordt. Wij bieden een thuiswerkpakket en internetvergoeding aan. 

• Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal 
B111.  

o Je aanvangssalaris is minimaal 2671.86 euro bruto. Relevante beroepservaring in de private 
sector of als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden meegenomen worden. 

o Je ontvangt vakantiegeld en een eindejaarstoelage. 
o Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 

1,09 euro draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon). 
o Bereken jouw toekomstig loon via onze salarissimulator! 

• En daarnaast … 
o wordt jouw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer door ons vergoed! Kom je met 

de fiets? Dan hebben wij een aantrekkelijke fietsvergoeding. Of rij jij binnenkort rond met 
onze bedrijfsfiets? 

o wordt jouw hospitalisatieverzekering door ons betaald;  
o heb je recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig 

betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen. 
o kan je je jaarlijks inschrijven voor een gratis griepvaccinatie. 
o kan je via de Sociale Dienst aanspraak maken op een aantal bijkomende voordelen zoals 

korting voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je 
kinderen, … 

o zijn er in de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid restaurants, waar personeelsleden 
tegen een democratische prijs kunnen eten. 

o is er tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent 
en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

 
Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

 

8. Reserve en geldigheid 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van inspecteur rijopleiding en vakbekwaamheid bij de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid, 
die bestaat uit de lijst van geschikten. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 12 maanden 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 inspecteur rijopleiding en vakbekwaamheid. De lijnmanager kan beslissen om de 
geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  
 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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De wervende entiteit kan beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een 
bijkomend gesprek over onder andere motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de 
functie. 
 
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. Uiteraard behoor je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve. 
 
 

9. Meer weten? 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

 
Brigitte Panis 
Celcoördinator rijopleiding en vakbekwaamheid 
Tel: 02 553 18 96 
E-mail: brigitte.panis@mow.vlaanderen.be  

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen 
met  

 
Lieselot Rouckhout 
Selectieverantwoordelijke 
Tel: 02 553 72 14 
E-mail: lieselot.rouckhout@mow.vlaanderen.be  

 
 
 

 

Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken?  
 
Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be  of de vacaturesite van de Vlaamse overheid 
www.werkenvoorvlaanderen.be  
 
Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op 
https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken 
 

 

mailto:brigitte.panis@mow.vlaanderen.be
mailto:lieselot.rouckhout@mow.vlaanderen.be
http://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/

