
 
Infobundel functie buschauffeur - dienst gemeentelijke infrastructuur en 

milieubescherming 
 

Vacaturebericht 
 

De gemeente Lubbeek zoekt 1 buschauffeur (D1-D3) in voltijds contractueel verband (38/38 u/week) 
voor bepaalde duur met ingang van 1 september 2022 voor de periode van 1 jaar. 

 
Vacaturenummer: SC23052022 – buschauffeur 
 
Jobinhoud 
Het verzorgen van het leerlingenvervoer voor de gemeentescholen en de leerlingen van de andere 
schoolbesturen gevestigd op het grondgebied van de gemeente Lubbeek. 
 
Profiel 
-Geen diploma vereist 
-Voor deze functie kijken we uit naar ervaren en gemotiveerde personen met een geldig rijbewijs D 
en medische schifting . 
-Je beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister Model 2 
werken met minderjarige kinderen). 
-Voldoen aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, o.a. slagen in een selectieproef 
bestaande uit een gestructureerd interview en praktische proef. 
-Je bent medisch geschikt. 
-Nederlandse taal machtig zijn. 

 
Aanbod 
-De gemeente biedt je een boeiende job aan.  
-Je werkt 38/38 uren per week. 
-Salarisschaal volgens D1 – D3 (geïndexeerd bruto maandloon tussen 2047,76 euro – 3187,11 euro) 
-Je geniet ook tal van extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ecocheques, 
fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gunstige verlofregeling, fietslease. 
- Je hebt een contract van bepaalde duur. 

 
Solliciteren: 
Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV en een uittreksel 
uit het strafregister “Model 2 werken met minderjarige kinderen” bezorg je aan het college van 
burgemeester en schepenen, door het sturen van een email personeelsdienst@lubbeek.be, via de 
post Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (de postdatum geldt als bewijs van de tijdige indiening van je 
kandidatuur) of door afgifte in het gemeentehuis.  
De kandidaturen dienen uiterlijk op 14 juni 2022 verzonden te worden aan het Gemeentebestuur 
van Lubbeek. 

 
Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.76/77) of 
personeelsdienst@lubbeek.be of www.lubbeek.be en/of terugvinden in de bijlage van dit 
vacaturebericht.  

mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
http://www.lubbeek.be/


 
BIJLAGE 

 
Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden  

 
Om toegang te hebben tot deze functie moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 
solliciteren; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het 
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een 
schriftelijke toelichting voorleggen. 

 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming met 
artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de 
werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. 

 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  
(Nederlands is de voertaal.) 

 
2° slagen voor de selectieprocedure 
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor 
selectieproeven, is vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen 
die functie uitgebreid worden of wanneer de functie voltijds wordt. 
 



Functiebeschrijving:   TECHNISCH ASSISTENT LEERLINGENVERVOER (schoolbusbestuurder) 
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

 
1. PLAATS IN HET ORGANOGRAM                                                                                                                       

 
 

FUNCTIEFAMILIE Uitvoerend 

GRAADNAAM: technisch assistent Afdeling: onderwijs 

FUNCTIENAAM: TECHNISCH ASSISTENT 
LEERLINGENVERVOER  (schoolbusbestuurder) 

Dienst: Leerlingenvervoer 

RAPPORTEERT AAN  Schooldirecteur  

GEEFT LEIDING AAN Niet van toepassing 

FUNCTIEWAARDERING Dv(D1-D3) 

TE BEGEVEN VOLGENS 
 
aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR schooldirecteur 

TWEEDE EVALUATOR Algemeen directeur 

 
 
2. DOEL VAN DE ENTITEIT  

 
Het verzorgen van het leerlingenvervoer voor de gemeentescholen en de leerlingen van de andere 
schoolbesturen gevestigd op het grondgebied van de gemeente Lubbeek in ’t kader van het 
flankerend onderwijs. 
 

 
3. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

Uitvoeren van de eigen werkzaamheden in het kader van het leerlingenvervoer 
 

 
4. FUNCTIE-INHOUD   

KERNRESULTAATSGEBIEDEN 
 
4.1. Leidinggevende taken  
 
Niet van toepassing 
 
4.2. Adviserende – beleidsondersteunende taken 
Vanuit de ervaring bij de beleidsuitvoering bijdragen tot het maken van beleidsvoorstellen en 
adviezen, om het strategisch beleid van de gemeente en van het beleidsdomein mee vorm te geven. 
 
 
 
 



Dit omvat onder meer volgende taken: 
- Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met de eigen 
taakuitvoering te maken hebben 
- Formuleren van suggesties of voorstellen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een 
betere, klantgerichte dienstverlening. 
 
 
4.3. Uitvoerende taken 
Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van de entiteit, om te 
verzekeren dat de doelstellingen van de gemeente op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle 
wijze kunnen gerealiseerd worden. 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
-Veilig en efficiënt vervoeren van leerlingen.  
Doel: ervoor zorgen dat de leerlingen zich op een efficiënte manier kunnen verplaatsen  
- Instaan voor de uitvoering van dagelijkse schoolritten. 
- Ophalen kinderen bij hen thuis en veilig op school afzetten en omgekeerd. 
-Op een correcte wijze instaan voor het beperkt onderhoud van de autobus in samenspraak met de 
verantwoordelijke voor het wagenpark; 
- Helpen bij het begeleiden van kinderen  
- De busroute opvolgen; routes voorstellen en aanpassingen melden  
- Scannen van kinderen met oog op veiligheid  
- het onderhouden van de bus  
-Bijkomende taken verzorgd kunnen afwerken en plannen in functie van de bestaande noodzaak op vraag 
van de schooldirecteur 
 
Vakkennis en regelgeving  
Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het vlak van kennis van belang voor de entiteit.  
Doel: beschikken over de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de taken.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  
- volgen van bijscholing, vorming,… voor het op peil houden van het benodigde kennisniveau  
- vakgerichte informatie raadplegen  
- beschikken over een zeer grote vaardigheid om een autobus te besturen 
 
Veiligheid  
Treffen van veiligheidsmaatregelen en naleven van minimale veiligheidsnormen.  
Doel: de mogelijke risico's en schade beperken. Het veiligheidsbeleid moet het personeel en de 
leerlingen beschermen, de beschikbaarheid en de integriteit van de goederen en diensten vrijwaren 
en de continuïteit van de werking van de entiteit garanderen.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

-  steeds oog hebben voor de veiligheid van wegsituaties  
- rapporteren van onveilige situaties  
- duiding geven over de nodige veiligheidsinstructies  
- nemen van preventieve maatregelen op gepaste tijdstippen in het jaar  
- ingrijpen bij onveilige situaties  
- zorgen voor een veilige omgeving en materieel  
- het uitwerken van een voorstel ter verbetering of oplossing van een onveilige situatie  
 
- Verrichten van ondersteunende taken naar andere gemeentelijke diensten toe  
op vraag van de algemeen directeur 
 
 



 
4.4. Controlerende taken 
Het opzetten en/of uitvoeren van controle- en rapporteringsystemen, teneinde de correctheid van 
de taken te kunnen waarborgen en fouten of misbruiken te vermijden. 
Eigen taken 
 
 
4.5. Communicatieve taken 
 
4.5.1. Interne communicatie 
Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, samenwerken met de leidende 
ambtenaar en de collega’s om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen het beleidsdomein 
en over de beleidsdomeinen heen. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
- Constructief deelnemen aan overlegmomenten 
- Rapporteren aan het diensthoofd in verband met de taakuitvoering en de stand van zaken. 
- Nuttige informatie overmaken aan collega’s van de eigen dienst of andere diensten. 
- Wekelijks overleg plegen met de verantwoordelijke  van de busagenda. 
 
 
4.5.2. Externe  communicatie 
Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste actoren 
om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago van de gemeente te 
versterken. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
 
- Opbouwen en onderhouden van contacten met externe partners 
- Peilen naar de verwachtingen van burgers 
 
  



5. COMPETENTIEPROFIEL 

 

KENNISGEBONDEN COMPETENTIES 

Technische vereisten (kennis en kunde) die kenmerkend zijn voor de functie-uitoefening.  
 
Bij aanwerving en bevordering 
- Basiskennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 
- Kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven) 
- Technische kennis binnen het werkgebied 
- Inzicht en ervaring hebben in het werkveld 
- Basiskennis procedures en reglementen wat de dienst betreft of is bereid deze te leren: 
veiligheid, hygiëne,… 
- Kennis van de materie die te maken heeft met hoofddoel van de functie 
- Specifieke kennis van het gebruik van een autobus; 
- Goede kennis van de verkeers- en veiligheidsregels; 
- Houder zijn van een rijbewijs categorie D. 
 
Te verwerven gedurende het eerste dienstjaar 
- Kennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 
 

 

 

WAARDEGEBONDEN COMPETENTIES 

1. Voordurend 
verbeteren 
Voortdurend 
verbeteren van het 
eigen functioneren 
en van de werking 
van de entiteit, door 
de bereidheid om te 
leren en mee te 
groeien met 
veranderingen.  

- Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te verwerken 
- Is bereid om nieuwe methodes aan te leren  
- Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak 

meteen toe in de praktijk  
- Vraagt om uitleg en toelichting als iets onduidelijk is  
- Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt 

mee na over oplossingen  
 

 Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de 
eigen functie en situatie (niveau I) 

2. Klantgerichtheid 
Met het oog op het 
dienen van het 
algemeen belang, de 
legitieme behoeften 
van verschillende 
soorten (interne en 
externe) klanten 
onderkennen en er 
adequaat op 
reageren 

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand 
liggende vragen van klanten (niveau I) 

- Helpt klanten op een vriendelijke en adequate wijze voort 
- Blijft beleefd bij klachten 
- Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van 

klanten op te lossen  
- Verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun 

afkomst, geslacht, handicap enz. (bv. houdt de wachttijd voor een 
klant minimaal, voert stipt uit wat werd vastgelegd, levert 
duidelijke producten af, neemt een lagedrempelhouding aan, is 
beschikbaar en bereikbaar) 

- Stelt zich hulpvaardig op 
- Reageert snel en gepast op vragen van klanten 



- Kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en 
beperkingen van de klant (bv. kinderen, bejaarden, zieken) 

 

3. Samenwerken 
Met het oog op het 
algemeen belang een 
bijdrage leveren aan 
een gezamenlijk 
resultaat op het 
niveau van een 
team, entiteit of de 
organisatie, ook als 
dat niet meteen van 
persoonlijk belang is 

Helpt anderen en pleegt overleg (niveau II) 

- Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot 
een gezamenlijk resultaat te komen  

- Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften 
van de groep 

- Houdt rekening met de gevoeligheden en met de 
verscheidenheid van mensen  

- Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de 
eigen opdracht  

- Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen  
 

4. Betrouwbaarheid 
Handelen vanuit de 
codes van integriteit, 
zorgvuldigheid, 
objectiviteit, gelijke 
behandeling, 
correctheid en 
transparantie 
uitgaande van de 
basisregels, sociale 
en ethische normen 
(diversiteit, 
milieuzorg …)  
Afspraken nakomen 
en zijn 
verantwoordelijkheid 
opnemen 

Brengt sociale en ethische normen in de praktijk (niveau II) 

- Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen 
(past geen paraplupolitiek toe)  

- Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het 
functieniveau 

- Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels 
en afspraken handelen 

- Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden 
soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan.  

- Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag 
worden verspreid 

- Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken  
 

 
 
 

FUNCTIEGERELATEERDE COMPETENTIES  

Interpersoonlijk gedrag 

1. Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid  
Spreken in een taal zodat het 
publiek tot wie u zich richt u 
begrijpt  
 

I. Weet de eigen boodschap vlot en begrijpelijk te 
verwoorden  

- Communiceert duidelijk en „to the point‟ Legt 
(technische) gegevens op een begrijpelijke wijze uit  
- Beperkt het gebruik van jargon  
- Antwoordt doelgericht en beknopt  
- Is goed verstaanbaar (volume, articulatie, tempo)  
- Spreekt vlot  
- Ondersteunt zijn boodschap met aangepast non-
verbaal gedrag  
 



Probleemoplossend gedrag 
 
 

2. Flexibel gedrag  
De eigen gedragsstijl kunnen 
veranderen om een gesteld doel 
te bereiken. In verschillende 
situaties of ten aanzien van 
verschillende personen op een 
efficiënte wijze zijn gedrag 
kunnen aanpassen  
 

Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie 
dat vereist  (niveau I) 

- Verandert zijn agenda en operationele planning 
afhankelijk van tijdsdruk, nieuwe prioriteiten, 
dringende vragen of behoeften  
- Verhoogt het werktempo als de omstandigheden dat 
vragen (bv. gewijzigde deadline, tegenslagen, plots 
extra taken  
- Zoekt tijdig een alternatieve oplossing of aanpak als 
blijkt dat de gekozen aanpak niet geschikt was  
- Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale 
pakket behoren, als de omstandigheden dat vereisen  
 

3. Nauwgezetheid  
Taken nauwgezet en met zin voor 
detail volbrengen. Gepast 
omgaan met materialen  
 

 
Draagt zorg voor materialen; gaat ordelijk te werk 
(niveau I) 

- Vindt snel terug wat gevraagd is  
- Houdt gegevens ordelijk bij  
- Onderhoudt materialen conform de voorschriften  
- Houdt de eigen werkplaats netjes en opgeruimd; 
houdt geen overbodige dingen bij  
- Levert verzorgd werk af (bv. opmaak documenten, 
geen onnauwkeurigheden ten gevolge van slordigheid)  
- Levert overzichtelijke berekeningen en gegevens af 
zodat controle mogelijk is  
 

Beheersmatig gedrag 

4. Voortgangscontrole  
Bewaken van de voortgang in tijd 
en van de kwaliteit van eigen 
processen of die van collega‟s of 
medewerkers  
 

 
Bewaakt de voortgang van het eigen werk (niveau I) 

- Controleert eigen werk  
- Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en 
processen in de tijd  
- Rapporteert spontaan over de voortgang van zijn 
werk  
- Legt vervolgafspraken en -activiteiten vast  
- Gaat regelmatig na welke zaken tegen wanneer 
beschikbaar moeten zijn en geeft er het juiste gevolg  
aan  

 
 

6. AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 
- Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en  algemene aanwervingsvoorwaarden voorzien 
in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Lubbeek zoals goedgekeurd 
tot op heden. 



- Desgevallend voldoen aan de specifieke aanwervingvoorwaarden zoals vastgesteld door de 
aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
- In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 
 
 
7. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 

 
- Voldoen aan de algemene bevorderingsvoorwaarden voorzien in de rechtspositieregeling van 

 het gemeentepersoneel van de gemeente Lubbeek zoals goedgekeurd tot op heden. 
- Desgevallend voldoen aan de aanvullende bevorderingsvoorwaarden zoals vastgesteld door de 

 aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
- In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 
 
 

De algemeen directeur De functiehouder 
 
 
 
Klaas Gutschoven 

 
 
 
Naam: 

Datum: 
 

 
 

 
 



Richtlijnen voor de schoolbusbestuurder  
Uw onmiddellijke meerdere is de schooldirecteur 
In uw geval is dit : .............................................................................................................. 
adres : .. 
tel.: ...... 
 
Uw opdracht 
1. Ten opzichte van de leerlingen moet u : 
1.1. voornaam en vriendelijk zijn (opvoedende taak); 
1.2. waken over de goede orde, de tucht en de netheid; 
1.3. de te vervoeren leerlingen een vaste plaats toewijzen afhankelijk van het vereiste 
toezicht; 
1.4. indien nodig de leerlingen helpen bij het in- en uitstappen en eventueel de meest 
hulpbehoevenden (aangeduid door de directie) helpen bij het oversteken; 
1.5. steeds uitstappen bij de haltes (opletten voor de fietsers); 
1.6. zorgen voor het openen van handbediende deuren en ramen; 
1.7. waken over het respecteren van het traject en het tijdschema; 
1.8. in alle omstandigheden (ongeval, defect ...) toezicht blijven uitoefenen; 
1.9.vóór de eerste leerling op de bus aanwezig zijn; 
1.10.de aanwezigheidslijst invullen; 
1.11. controle van de veiligheidsgordels 
2. Het is verboden 
2.1. onnodig het voertuig te verlaten tijdens de rit; 
2.2. het voertuig te laten stoppen op niet voorgeschreven haltes; 
2.3. leerlingen die niet op de leerlingenlijst vermeld zijn en andere onbevoegde personen 
toe te laten op de bus; 
2.4. de toegang tot de bus te ontzeggen aan leerlingen die normaal worden vervoerd 
en op de leerlingenlijst voorkomen; 
2.5. te roken in de bus. 
3. Bij te houden documenten 
Desgevallend: 
3.1. aanwezigheidslijst; 
3.2. klachtenbriefjes; 
3.3. prestatiestaat (elke dag in te vullen). 
Afwezigheid 
Iedere voorziene afwezigheid moet vooraf aan de afgevaardigd bestuurder worden gemeld. 
Bij een onvoorziene afwezigheid meldt u dit zo vlug mogelijk. 
De afgevaardigd bestuurder, 
Voor ontvangst, 
Naam van de schoolbusbusbestuurder : 
................................................................................................... 
Datum : ............................................................................................................................... 
Handtekening ...................................................................................................................... 

 


