
Het Vlaams Parlement
wil zijn gidsenteam
aanzienlijk versterken.



Wij zoeken gemotiveerde gidsen die

• vertrouwd zijn met de thema’s die aansluiten bij het verhaal van het Vlaams Parlement 
(democratie, werking van het parlement, burgerschap, geschiedenis) of bereid zijn zich 
deze kennis eigen te maken.

• geïnteresseerd zijn in kunst en architectuur.

• vlot algemeen Nederlands spreken en een verzorgd taalgebruik hebben.

• in staat zijn om de inhoud en het taalgebruik van de rondleiding af te stemmen op het 
kennisniveau en de leefwereld van de groep. Werken met verschillende doelgroepen 
zoals kinderen, jongeren, volwassenen, anderstalige nieuwkomers, mensen met een 
beperking, inburgeraars, senioren.

• een rondleiding enthousiast en gestructureerd kunnen opbouwen en vertellen, o.a. door 
het inzetten van vertel- en interactietechnieken, te werken aan de juiste sfeer, gebruik te 
maken van de omgeving. Belangrijk is dat de gids het verhaal combineert met visuele 
ondersteuning. Je hanteert een goede balans tussen kijken en vertellen.

 • flexibel kunnen omgaan met wijzigende omstandigheden.

• respectvol omgaan met de verschillen tussen deelnemers (cultureel, fysiek, waarden, 
etc.). Elke bezoeker moet de kans krijgen om op een positieve manier deel te nemen aan 
de rondleiding. Wij verwachten dat onze gidsen een politiek neutrale maar positieve, 
open en warme houding aannemen.

• beschikbaar zijn op minstens één, maar liefst meerdere weekdagen (incl. zaterdagen en 
avonden). Enkel tijdens de kerst- en zomervakantie kunnen geen rondleidingen geboekt 
worden. 

Als ambassadeur van ons parlement ben je een belangrijk aanspreekpunt voor onze bezoe-
kers. Het Vlaams Parlement verwelkomt vooral klassen, maar ook verenigingen en kunst-
liefhebbers. Het neemt deel aan tal van grote evenementen zoals Open Monumentendag, 
Krokuskriebels, Museum Night Fever en de Urban Walk. Naast een parcours dat aandacht 
besteedt aan de werking van het parlement, zijn er ook rondleidingen over de architectuur 
van de parlementsgebouwen (modernisme in het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-
woordigers en neoclassicisme in het Vlaams Parlementsgebouw) én over de hedendaagse 
kunst met o.a. topwerken van Tuymans, De  Bruyckere, Fabre, Van Hoeydonck, Van de 
Velde, Panamarenko etc. Een extra troef is de interactieve tentoonstelling in ons Bezoe-
kerscentrum waar de gids de bezoekersgroepen via een tourgids doorheen loodst.

Je leidt niet alleen bezoekersgroepen rond in onze gebouwen, maar bent ook bereid om 
mee te werken aan door het parlement georganiseerde events waarbij je niet alleen een 
ondersteuning als gids biedt maar indien nodig ook een onthaalfunctie opneemt.



Wie mag zich kandidaat stellen?

• Afgestudeerden van de gidsenopleiding (stads- of museumgids) bij een erkende oplei-
dingsverstrekker in Vlaanderen of Brussel of cursisten die geslaagd zijn voor alle modu-
les van het basisjaar én in het schooljaar 2020-21 ingeschreven zijn voor de gespeciali-
seerde cursussen als stads- of museumgids. 

• Geïnteresseerden die geen opleiding tot gids hebben gevolgd bij één van de erkende 
opleidingsverstrekkers in Vlaanderen of Brussel, maar die kunnen aantonen dat ze over 
een gelijkwaardige praktijkervaring als stads- of museumgids van minstens twee jaar 
beschikken.

• Afgestudeerden met minimum een bachelorsdiploma in revelante richtingen als  
geschiedenis, politieke wetenschappen, kunstwetenschappen en communicatieweten-
schappen.

Selectieprocedure:  opleiding, proef en stage

• De kandidaten zijn bereid om:

- een opleiding te volgen, die digitaal zal verlopen en waarin volgende onderwerpen aan 
bod zullen komen:

• de werking van het parlement – 12 juni 2021, 10-12 u
• kunst en architectuur in het parlement – 12 juni 2021, 14-16u
• Vlaanderen als deelstaat in België – 19 juni 2021, 10-12u
• burgerschap en neutraliteit, werken met kwetsbare groepen – 19 juni 2021, 14-16u

Daarna krijgen de kandidaten een handleiding, PowerPoint-voorstellingen van de lesge-
vers en toegang tot tal van filmpjes over bovenstaande onderwerpen. Zo kunnen ze zich 
via zelfstudie extra voorbereiden op de proef.

- een proef af te leggen, die uit twee delen zal bestaan:

• Kennis: meerkeuze en open vragen over de inhoud, zie onderwerpen opleiding hierbo-
ven

In het Vlaams Parlement (corona-proof) – 30 augustus 2021

Enkel kandidaten die minimum 28 op 40 punten behalen voor het eerste deel, worden 
uitgenodigd tot deelname aan het tweede deel. 



• Praktijk: gidsbeurt van 15 minuten in de Koepelzaal

Beoordelingscriteria zijn: structuur, omgeving, organisatie, presentatie en
neutraliteit (voor meer informatie, zie onderaan deze oproep) 
In het Vlaams Parlement (corona-proof) – september 2021 (op afspraak)

Kandidaten die minimum 14 op 20 punten behalen voor het tweede deel zijn geslaagd 
voor de proef en kunnen deelnemen aan de stage. 

- Een korte stage te doorlopen die bestaat uit:

• het meevolgen van twee gidsbeurten van een ervaren collega
• het deelnemen aan een bijkomende opleiding met nuttige tips en tricks over de admi-

nistratieve en praktische kanten van het gidsen in het Vlaams Parlement (4 uur, in 
het Vlaams Parlement, oktober 2021)

Na de voltooiing van de stage worden de kandidaten opgenomen in het gidsenteam en krij-
gen zij een overeenkomst aangeboden.

Wij bieden
 
• overeenkomsten op basis van één van volgende statuten naar keuze: als vrijwilliger met 

een vrijwilligersvergoeding (wettelijk forfait en onkostenvergoeding) of als zelfstandige 
(80 euro excl. btw voor gidsbeurt van 1,5 uur; 40 euro excl. btw voor elke volgende gids-
beurt op dezelfde dag; 120 euro excl. btw voor onthaalfunctie gedurende 3 uur). Dit zijn de 
enige twee statuten die mogelijk zijn in het Vlaams Parlement.

• prestaties na oproep, op basis van beschikbaarheid en specialisatie in functie van de ver-
schillende doelgroepen (bv. talenkennis, ervaring met jongeren…).

• een permanente ondersteuning en bijscholing via een handleiding, een centraal aan-
spreekpunt, masterclasses en de inschakeling van coaches.

• Een unieke en boeiende werkomgeving, in het centrum van de democratie in Vlaanderen.

Indiening kandidatuur

Heb jij zin om deel uit te maken van onze enthousiaste gidsenploeg? Mail je kandi-
datuur met cv uiterlijk tegen 7 juni 2021 naar linda.hofman@vlaamsparlement.be.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over deze oproep, neem dan con-
tact op met linda.hofman@vlaamsparlement.be of 02 552 40 41.
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Beoordelingselementen bij het praktijkgedeelte van de proef

Structuur (4 punten)

• Bij de beoordeling zal bv. met volgende elementen rekening gehouden worden:
• Een logische opbouw hanteren, met onderscheid van hoofd- en bijzaken.
• De inhoud aan het kennisniveau van de groep aanpassen.
• Gebruikmaken van een goede mix van rondkijken, politieke werking, gebouwen en kunst.

Omgeving (4 punten)

• Bij de beoordeling zal bv. met volgende elementen rekening gehouden worden:
• Visueel vertellen en gebruikmaken van de omgeving. 
• Te bespreken elementen uitkiezen omdat ze visueel ondersteunend zijn voor het verhaal.

Organisatie (4 punten)

• Bij de beoordeling zal bv. met volgende elementen rekening gehouden worden:
• Respecteren van de vooropgestelde timing.
• Aandacht hebben voor een goede positionering met betrekking tot zichtbaarheid en ver-

staanbaarheid.
• Letten op eigen positionering

Presentatie (4 punten)

• Bij de beoordeling zal bv. met volgende elementen rekening gehouden worden:
• Stemgebruik: duidelijk articuleren, volume aanpassen aan de omstandigheden, intonatie 

variëren.
• Taalvaardigheid: verzorgd taalgebruik (geen taalfouten, dialect of afgebroken zinnen) + de 

taal afstemmen op het niveau van de groep.
• Professionele houding: een open, dynamische, enthousiaste uitstraling hebben en gast-

vrijheid uitstralen.

Neutraliteit (4 punten)

• Bij de beoordeling zal bv. met volgende elementen rekening gehouden worden:
• De gids stelt zich positief op tegenover de parlementaire democratie.



@VlaamsParlement @vlaparl #vlaparl

(Her)bekijk de vergaderingen  
op www.vlaamsparlement.be 

Kijk naar vlaamsparlement.tv


