Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal (VGT) zoekt deskundigen (m/v)
Deze oproep kunt u in Vlaamse Gebarentaal raadplegen op: www.adviesvgt.be
Wat doet de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal?
De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal adviseert de Vlaamse overheid over alle
aangelegenheden die betrekking hebben op of een weerslag kunnen hebben op het
gebruik van de Vlaamse Gebarentaal en op de ontwikkeling en zichtbaarheid van
Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur. De adviescommissie VGT behandelt thema’s
zoals opvoeding en onderwijs, media, tolken, onderzoek en anderstalige doven.
De adviescommissie VGT werd in 2008 opgericht in het kader van het Decreet
houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal van 5 mei 2006. De
commissieleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het mandaat van de
huidige commissieleden loopt tot eind 2020 en is verlengbaar. Vanaf 1 januari 2021
gaat een nieuw samengestelde adviescommissie aan de slag tot eind 2024.
Wie komt als deskundige in aanmerking?
De Adviescommissie VGT bestaat uit minimaal tien en maximaal vijftien deskundigen
met diverse expertise. Deskundigheid kan voortkomen uit uw professionele ervaring of
ervaring als vrijwilliger binnen de Dovengemeenschap of aanverwante sectoren.
De commissie bevat minstens één lid uit elk van de volgende categorieën:
- verenigingen van dove Vlaamse Gebarentaligen;
- ouders die Vlaamse Gebarentaal een plaats geven in de opvoeding van hun kind;
- personen met expertise op het vlak van onderwijs en opvoeding aan dove kinderen
die gebruik maken van Vlaamse Gebarentaal;
- lesgevers Vlaamse Gebarentaal;
- personen met expertise op het vlak van tolken Vlaamse Gebarentaal-Nederlands en
Nederlands-Vlaamse Gebarentaal;
- onderzoekers met expertise op het vlak van Vlaamse Gebarentaal;
- onderzoekers met expertise op het vlak van Deaf Studies;
- personen met expertise op het vlak van kunstvormen in Vlaamse Gebarentaal,
Dovencultuur of gebarentaalmedia.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan beleidsadviserende capaciteiten van
kandidaten.

Wat wordt van u verwacht?
U hebt een brede maatschappelijke kijk, interesse in en kennis van diverse aspecten van
VGT. U kent vlot VGT. U werkt mee aan sterk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse
overheid over de verschillende aspecten van Vlaamse Gebarentaal en formuleert één
maal per jaar mee de adviezen over projecten Vlaamse Gebarentaal.
U kunt zich maandelijks één dag vrijmaken voor de adviescommissie VGT
(voorbereiding en effectieve vergadertijd). De adviescommissie vergadert gemiddeld
een halve dag per maand. Vergaderingen gaan afwisselend overdag of ’s avonds door
en vinden overwegend in Brussel en sporadisch in Gent, plaats. De voertaal tijdens de
vergaderingen is VGT.
U handelt volledig onafhankelijk van de overheid. Het lidmaatschap van de commissie
is daarom uitgesloten voor:
- mandatarissen in het Europees Parlement, de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement;
- ministers of staatssecretarissen en kabinetsleden van ministers of
staatssecretarissen;
- personeelsleden van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid dat
in een hiërarchische verhouding staat tot de minister of ministers bevoegd voor de
aangelegenheden waarover de commissie zich moet buigen.
Benoeming en duur van het engagement
U wordt voor vier jaar benoemd door Jan Jambon, Minister-President van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair
Management. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de diversiteit aan
competenties die nodig zijn voor de adviescommissie, de man-vrouwverhouding en de
etnisch-culturele diversiteit van de samenleving. Minstens de helft van de leden is doof.
Voor uw aanwezigheid op de vergaderingen ontvangt u een deelnamevergoeding en
een reiskostenvergoeding.
Interesse?
Stuur vóór 30 oktober 2020 een motivatie met toelichting over uw expertise en
deskundigheid in VGT en een curriculum vitae (in Nederlands) naar onderstaand adres.
Indien u dit wenst, kunt u uw motivatie met toelichting over uw expertise en
deskundigheid ook in het Nederlands bezorgen als aanvulling op uw inzending in VGT.
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Meer informatie over de werking van de adviescommissie VGT kunt u vinden op:
www.adviesvgt.be

