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1 Inleiding 

VVSG gaat over tot de aanwerving van meerdere coaches leerprocessen en 

partnerschapsvorming.  

De selectie werd uitbesteed aan een erkend extern selectiebureau. Probis voert de selectie uit 

in  overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht. 

2 Selectietechnieken 

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van één of meerdere 

selectietechnieken. Deze criteria en technieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. 

 

Een verkennend gesprek dat tot doel heeft een helder en objectief beeld van de kandidaat te 

bekomen waarbij vooral de motivatie, de relevante werkervaring en de mondelinge 

vaardigheid worden afgetoetst. 

 

Voorafgegaan door: 

 De voorbereiding van een casus; 

 Een persoonlijkheidsvragenlijst (die thuis ingevuld wordt). 

 

3 Timing selectieproeven 

Selectietechnieken Datum en uur Plaats 

Verkennend gesprek Maandag 20/02 of dinsdag 21/02 

Vanaf 09u00* 

(duurtijd 15 minuten) 

Digitaal (via MS Teams) 

Selectiegesprek Maandagvoormiddag 27/02 of 

dinsdag 28/02 

Vanaf 09u00** 

(duurtijd 90 minuten) 

Huis Madou 

Bischoffsheimlaan 1-8 

1000 Brussel 

* de exacte datum en het exacte aanvangsuur kan u in de uitnodigingsmail terugvinden. 

** het exact aanvangsuur wordt u later meegedeeld. 

U kan slechts deelnemen aan een volgende selectietechniek indien u geslaagd bent in 

de voorgaande. 
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4 Leerstof 

Er is geen specifieke leerstof voorzien. De belangrijkste verantwoordelijkheidsdomeinen en 

opdrachten/taken zijn uitgebreid omschreven in de functieomschrijving. 

 

5 Examenvorm 

De eerste selectietechniek bestaat uit een kort digitaal gesprek van 15 minuten met de 

selectiecommissie, waarin gevraagd zal worden u zelf voor te stellen en uw motivatie voor de 

functie toe te lichten. 

  

Zodra u uw aanwezigheid voor het verkennend gesprek heeft bevestigd, ontvangt u de MS 

Teams link. 


