
  INFOBUNDEL 

 
 

voltijds contractueel schoolspotter 
 

Wat de job inhoudt 
De schoolspotters hebben een preventieve en sensibiliserende opdracht op het gebied van het 
gebruik van het openbaar vervoer door schoolgaande jeugd op het traject van en naar de 
school.  Schoolspotters moeten niet alleen het ‘goede voorbeeld’ geven als reiziger van het 
openbaar vervoer, ze kunnen ook systematisch meewerken aan sensibiliseringscampagnes. 
 

Wie we zoeken 
 
Op donderdag 5 september 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het 
rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):  
 
- Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of 

leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling) 
- je bent van onberispelijk gedrag 
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van 

aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur). 
- je slaagt voor de selectieproeven 
 
Bijkomende aanwervingvoorwaarden waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet 
voldoen: 
- Je bent niet in het bezit van een diploma van secundair onderwijs 
- Je bent jonger dan 26 jaar. 

 

Wat we bieden 
 
Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. 
Je krijgt een contract van 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 (startbanenproject). 

 
 aantrekkelijk salaris volgens barema 229 van het onderwijs. 
 Uitgebreide mogelijkheden tot opleiding en vorming (behalen diploma secundair onderwijs) 
 boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio 
  



 
Interesse? 
 
Schrijf je in tot en met donderdag 5 september 2019 op www.sint-niklaas.be of bezorg je 
inschrijvingsformulier met een kopie van je hoogst behaalde diploma + cv en motivatiebrief  
t.a.v.  algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-
niklaas.be. Vraag ook een bewijs van laaggeschooldheid op via de Leer en Ervaringsbewijzen 
Databank (LED)  (www.ond.vlaanderen.be/led/index.htm). 
 
Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,  
E  vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 26.   
 
 
Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?  
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten 
belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele 
voorkeur of afkomst. 
 
 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-
ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw  

 
 
 
  

http://www.sint-niklaas.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/led/index.htm
http://www.sint-niklaas.be/privacy
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw


 
  

 
 Functiebeschrijving   
 Startbaan Schoolspotter 
 
 

 
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: schoolspotter  
FUNCTIEFAMILIE: toezichthoudend 
CLUSTER: Lokale Politie Sint-Niklaas 
AFDELING: Niet dringende politiehulp 
DIENST/TEAM: Wijk 
WEDDENSCHAAL: D1-2-3 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): Ives De Rycke 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): Ivan Boterbergh 
 
3. TAKEN (max. 3-5 hoofdtaken; max. 5-8 deeltaken)  

 

3.1 Preventie op het terrein (scholen en openbaar vervoer) 

De schoolspotters hebben een preventieve en sensibiliserende opdracht op het gebied van het 

gebruik van het openbaar vervoer door schoolgaande jeugd op het traject van en naar de 

school. De taken van een schoolspotter zijn dan ook niet gericht op repressie en controle. 

Concreet kunnen schoolspotters: 

• Aanwezig zijn op scholen en contacten leggen met leerlingen en leerkrachten. 

• Probleemoplossende gesprekken voeren met jongeren die op een of andere manier 

overlast veroorzaakt hebben op het openbaar vervoer. 

• Waarden en normen bij het gebruik van het openbaar vervoer als een soort bagage 

bijhebben en hanteren tijdens elk contact met leerlingen. 

• Optreden als tussenpersoon voor scholieren en scholen met betrekking tot problemen bij 

het gebruik van het openbaar vervoer. 

3.2 Complementair zijn met andere (lokale) initiatieven 

De taken van schoolspotters hebben een aanvullend karakter ten opzichte van reeds bestaande 

statuten, functies en opdrachten (vb. lijnspotters, straathoekwerkers, bewakingsdiensten, 

...). Samenwerking met jeugd- en buurtwerkingen, directies en leerkrachten, straathoekwerkers 

en andere relevante actoren is bijgevolg noodzakelijk om jongeren op een integrale manier te 



kunnen benaderen in hun leefwereld. Links met reeds bestaande educatieve en preventieve 

projecten rond veiligheid of hoffelijkheid op het openbaar vervoer worden dan ook 

aangemoedigd. 

Voorbeelden: 

• Aansluiten bij projecten rond openbaar vervoer (bv. Trammelant). 

• Een aanspreekpunt vormen voor personeelsleden van De Lijn (bv. Lijnspotters) en 

stadswachten met betrekking tot overlast of andere problemen met scholieren. 

• Samenwerken met jeugdbewegingen, de jeugddienst, jeugdwelzijnswerk, ... om 

verkeersonveilige situaties rond het openbaar vervoer kenbaar te maken. 

3.3 Overlast en onveilige punten in kaart brengen 

Doordat schoolspotters zich dagelijks tussen de jongeren op het openbaar vervoer bewegen, 

zijn ze goed geplaatst om situaties van overlast te beschrijven en de directe oorzaken ervan te 

ontdekken en te rapporteren: 

• Onderzoeken welke problemen zich voordoen binnen schooltrajecten en aan stations en 

bushaltes. 

• Vastgestelde problemen aankaarten bij de stad, bij de schooldirecties én bij De Lijn. 

• Onderzoeken welke de veiligste weg van en naar school is en eventuele alternatieven (fiets, 

openbaar vervoer, ...) voorstellen. 

Daarnaast kunnen schoolspotters ook dienst doen als meldingspunt voor bewoners, ouders en 

scholieren om het onveiligheidsgevoel in de schoolomgeving in te dijken. 

3.4 Informeren van leerlingen en ouders over gebruik openbaar vervoer 

De aanwezigheid van schoolspotters in en rond scholen en op het openbaar vervoer zorgt 

ervoor dat ze ‘bekende gezichten’ worden. Een belangrijke uitdaging die zij vanuit deze positie 

moeten aangaan is het opbouwen van vertrouwen en respect van de schoolgaande jongeren. Op 

die manier verwerven zij immers het mandaat om hen te kunnen aanspreken op hun gedrag en 

om hen persoonlijk te kunnen informeren over het gebruik van het openbaar vervoer. Concreet 

kunnen schoolspotters: 

• Uitleg geven aan jongeren over boetes, uurregelingen, … 

• Uitleg geven over nieuwe tram- of buslijnen in de stad/ gemeente. 

• Het vervoersaanbod in de regio en de belbus promoten. 

3.5 Educatie 

Schoolspotters moeten niet alleen het ‘goede voorbeeld’ geven als reiziger van het openbaar 

vervoer, ze kunnen ook systematisch meewerken aan sensibiliseringscampagnes. Voorbeelden: 

• Lesgeven in scholen over de gebruiksmogelijkheden van het openbaar vervoer. 

• Informatie verstrekken aan leerlingen en ouders over het gebruik van het openbaar vervoer 

op infodagen, opendeurdagen, ... 



• Educatieve projecten rond het openbaar vervoer uitwerken en/of onder de aandacht van 

leerkrachten brengen (vb. de educatieve pakketten van VSV). 

• Aansluiten bij en/of mee voorbereiden van schoolse vakoverschrijdende projecten rond 

verkeer in het algemeen en openbaar vervoer in het bijzonder. 

• Organiseren van of aansluiten bij verkeersevenementen die verband houden met het 

openbaar vervoer (vb. Treintrambusdag). 

• Educatieve projecten uitwerken rond onveiligheid, hoffelijkheid, ... op het openbaar vervoer. 

• Educatieve projecten uitwerken rond graffiti, zwerfvuil, wildplakken en andere schendingen 

van het publiek domein. 

• Het milieubewustzijn van gebruikers van het openbaar vervoer vergroten. 
 
3.6 Diversen 

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo 
bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een 
bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte 
en efficiënte werking van de dienst. 

 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1 KENNIS 

 
- Geen. 

 
4.2 KERNCOMPETENTIES 
 
SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen 
of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen 
belang is. 
 
ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging zaken 
aan te pakken. 
 
 
KLANTGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en inspelen op 
hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 
 
  



 
4.3 FUNCTIEFAMILIE COMPETENTIES 
 
BETROUWBAAR ZIJN (niveau 1) 
Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening 
houdend met de regels en het beleid. 
 
STRESSBESTENDIG ZIJN (niveau 1) 
Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief  
blijven functioneren. 
 
 
MONDELING COMMUNICEREN (niveau 1) 
Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap 
gericht is, ze begrijpt. 
 

 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 
OVERTUIGEN (niveau 2) 
Instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en 
autoriteit. 
 
LUISTEREN 
Zich bereid tonen en in staat zijn om (non)-verbale boodschappen van anderen op te nemen en 
te begrijpen. 
 
OMGAAN MET DIVERSITEIT (niveau 2) 
Effectief interageren en communiceren met alle mensen, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-
culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, lichamelijke, psychische en 
verstandelijke mogelijkheden, socio-economische status en levensbeschouwing ( = 7 
diversiteitsfactoren). 
 
FLEXIBEL ZIJN (niveau 1) 
Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt, met 
het oog op het bereiken van een bepaald doel. 



 

 
Ik solliciteer voor de functie van: 

 

SCHOOLSPOTTER 
(startbanenproject 

 

Voor een voltijdse aanstelling in contractueel dienstverband. 
 

Aanwervingsvoorwaarden: 
- je slaagt voor de selectieprocedure.  
- Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractueel) 
- je bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten  
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie  
- je bent niet in het bezit van een diploma van secundair onderwijs (bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en 

Ervaringsbewijzen Databank) 
- je bent jonger dan 26 jaar. 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam .....................................................................................................................................................................................................  
 
Voornaam: ............................................................................................................................................................................................  
 
Straat :  ..........................................................................................................................................……….Nr. .....................................  
 
Postcode : ……………………………..Woonplaats :  ........................................................................................................................  
 
Telefoonnummer/GSM: ..............................................................  ....................................................................................................   
 
E-mail:  ......................................................................................................  ...........................................................................................  
 
Rijksregisternummer: .......................................................................................................................................................................  
 
Nationaliteit :  ....................................................................................................................................................................................  
 

Alle verdere correspondentie aangaande deze procedure verloopt via mail. 
□ Ik wil de correspondentie per post ontvangen.* 
 Aankruisen indien gewenst 

Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier:  (handtekening en datum) 
- een curriculum vitae + kopie hoogst behaalde diploma + motivatiebrief  .............................................  

 
................................... 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
 

 

 

Dit formulier moet ten laatste op donderdag 5 september 2019 geregistreerd worden op de dienst bestuursadministratie van de 
stad. 

Schrijf je in via www.sint-niklaas.be of   
Geef het vóór 16 uur af aan de dienst HR of bij de dienst bestuursadministratie van het stadsbestuur. 

Je kan het opsturen naar: 
t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, 

OF verzenden per mail naar vacatures@sint-niklaas.be 
 

 

http://www.sint-niklaas.be/privacy
http://www.sint-niklaas.be/

