IK WORD VSK'ER
Titel toevoegen
'elke scholier kan een VSK'er worden'

WAT IK KAN
Naar onze activiteiten komen (kaap het kantoor,
focusdagen, weekends) om mee te discussiëren,
feedback te geven, je te amuseren... Of samen met
anderen zo'n activiteit in elkaar steken.
De stem van scholieren brengen in een opiniestuk,
een blog of vlog, op een evenement, vergadering of
schoolbezoek.
Expert worden in een onderwijsdossier zoals duaal
leren, de eindtermen, pesten op school, taal,
burgerschap, welbevinden van leerlingen…
Meedoen met een werkgroep om iets te
veranderen in het onderwijs, of er zelf een
opstarten.
Heel veel kansen grijpen die tijdens het jaar komen.

WAT IK KRIJG
Heel veel kansen om toffe dingen te doen
met toffe mensen.
Een vergoeding voor onkosten die je maakt
om deel te kunnen nemen aan VSKactiviteiten (bv. treintickets). Gratis eten en
drinken op alles wat VSK organiseert.
Een gezellige groep jonge mensen waar je
altijd jezelf kan zijn.
Een team volwassenen dat je helpt en
coacht

WAT IK MOET
Je hebt geen verplichtingen bij VSK, behalve wat je
zelf vrijwillig bent aangegaan.

VSK'ER?
De vrijwilligers in
onze organisatie
noemen we de
VSK’ers: of je nu één
keer mee op
weekend gaat, of
elke maand komt
debatteren. Hoe
groot je engagement
is bij VSK, bepaal je
zelf.
The sky is the limit.

PROFIEL
Je bent een leerling in
het Vlaamse secundair
onderwijs.
Je bent niet bang om
eens een uitstapje
naar Brussel te maken.
Je hebt interesse in
onderwijs.

"In mijn laatste jaar op het middelbaar had
ik het enorm druk. Het is daarom ook dat ik
er voor gekozen had om geen specifieke
functie op mij te nemen, maar gewoon vsk’er
te blijven. En daar heb ik nooit spijt van
gehad.
Ik heb workshops kunnen geven aan
leerkrachten en startende leerlingenraden.
Ik heb fantastische weekends en ‘kaap het
kantoor’s meegemaakt.
Maar bovenal heb ik enorm veel bijgeleerd en
dit kunnen doen door zelf te kiezen wanneer
ik wel of wanneer ik niet
verantwoordelijkheden op mij nam.
Één ding is zeker: mijn tijd als vsk’er zal
ik nooit vergeten."

HANNE

IK WORD LID VAN DE
Titel
toevoegen
ALGEMENE RAAD
'want VSK is belangrijk'

WAT IK KAN
Naast stemrecht in de Algemene Raad,
mag je ook zelf een thema op de
vergaderagenda te zetten.
Je bent ook VSK’er, dus check zeker dat
profiel om te zien wat je nog allemaal bij
VSK kan doen!

WAT IK KRIJG
Een grote verantwoordelijkheid.
De kans om te beslissen over de
organisatie.
Een schitterende kans om de werking
van een organisatie te leren kennen en
mee te bouwen aan de toekomst van
VSK.
Een zitje op de eerste rij om andere
kansen die VSK biedt te leren kennen.
Ondersteuning van de ondervoorzitter en
het team bij de voorbereidingen.

WAT IK MOET

SAY WHUT?
De Algemene Raad (AR) is het
hoogste bestuursorgaan van
onze organisatie, Alle belangrijke
beslissingen over VSK maak jij
mee.
Als lid van de AR beslis jij mee
over...
de plannen voor het volgend
schooljaar, de plannen voor de
toekomst van VSK en of we onze
centen goed besteed hebben;
de grote standpunten van VSK;
de geldigheid van de uitslag van
de verkiezingen, of de RvB haar
werk goed doet en of VSK wel
doet wat het moet doen.

PROFIEL

Je kan je agenda vrij maken op 28/9,
26/10, 14/3 en 24/6.
Je hebt zin om te discussiëren over
Elke Algemene Raad (AR)
de rol en de toekomst van VSK.
grondig voorbereiden en
Je hebt een hart voor VSK en een
aanwezig zijn.
kritische
constructieve geest.
Bereikbaar zijn via e-mail in het geval van een
spoedprocedure.
LET OP: er zijn in de AR maar 2
stoeltjes per school!

"Ik heb als lid van de Algemene Raad
een fantastisch jaar gekend. Via de AR
hang je niet in té grote mate vast aan je
engagement, je moet driemaal per jaar verplicht
aanwezig zijn, maar je bent wel heel erg
betrokken bij het besturen
van onze organisatie.
Verder biedt de AR ook
een extra dosis amusement, nóg een extra dosis
van het amusement dat VSK zo uniek maakt. De
AR is trouwens ideaal voor nieuwe mensen die
willen doorgroeien in de organisatie. Het feit dat
je als jongere een organisatie kan besturen, biedt
jou een unieke ervaring.
En wat als ik zeg dat dit nog eens met de
plezantste mensen was die ikzelf ooit ooit
tegenkwam?"

Je bent een leerling in
WOUTER
het
Vlaamse secundair
onderwijs.
Je bent niet bang om
eens een uitstapje
naar Brussel te maken.
Je hebt interesse in
onderwijs.

IK WIL IN DE RVB
'like a boss'

ERVEEBEE?
WAT IK KAN
Mee beslissen waar de RvB over moet
vergaderen.
Nieuwe VSK’ers onthalen op activiteiten
of online.
Een halve dag school missen voor een
vergadering op het ministerie van
Onderwijs of voor een gesprek met een
andere organisatie.
De onderwijsactualiteit opvolgen.
Je bent ook VSK’er en lid van de AR, dus
check zeker die profielen om te zien wat
je nog allemaal bij VSK kan doen!

WAT IK KRIJG
Een unieke kans om de werking van VSK
grondig te leren kennen.
Een vergoeding voor de kosten die je
maakt als bestuurder, eten en drinken op
de vergaderingen.
Coaching van de coördinator (Jesse) in
de uitdagingen die je wilt aangaan.
Een enorme groeikans op verschillende
vlakken: financiële geletterdheid,
vergaderskills, samenwerken, visie
ontwikkelen…
Iets cool voor op je CV.

De Raad van Bestuur (RvB) is een
vergadering van zes scholieren
en de volwassen bestuurder. Je
komt om de 4 (soms 3) weken ’s
avonds samen om te praten en
beslissen over de financiën, het
personeelsbeleid, VSK-projecten,
samenwerkingen met andere
organisaties en nog veel andere
dingen die nodig zijn om de
werking van VSK mogelijk te
maken.
De RvB dat zijn altijd: de
voorzitter, ondervoorzitter,
Volwassen Bestuurder en 4 apart
verkozen bestuursleden. De RvB
werkt voor de Algemene Raad
(AR) en brengt ook verslag aan
hen uit.
De coördinator van het VSKteam begeleidt de RvB en zorgt
mee voor de link naar de rest
van het personeel.

MEER OP DE
VOLGENDE PAGINA

IK WIL IN DE RVB
'deel 2'

WAT IK MOET
Grondig voorbereid zijn op de RvBvergaderingen en actief je e-mails van VSK
opvolgen.
Bijdragen aan minstens één VSK-activiteit:
in de voorbereiding, uitvoering en
evaluatie.
Waken over het naleven van de missie, de
visie, de statuten en het huishoudelijk
reglement.
VSK vertegenwoordigen bij een eventuele
rechtszaak. Dat moeten we erbij zeggen,
maar het is nog nooit gebeurd en natuurlijk
staat het team als één blok voor én achter
je.
De AR bijwonen en voorbereiden. Als
RvB’er neem je ook een actieve rol op
tijdens de vergadering.

DE INTERNATIONAL
OFFICER
Eén van de RvB-leden is ook
international officer. Deze zit
namens de RvB in de
projectgroep Internationaal en
brengt verslag uit aan RvB en
AR. De RvB bepaalt onderling
wie deze taak opneemt.

PROFIEL
VAN DE RVB'ER
Je kan constructief nadenken en discussiëren. Je bent niet bang van moeilijke
teksten en je hebt zin om stevig te vergaderen.
Je hebt tijd. Je kan (en mag) ongeveer maandelijks 's avonds naar Brussel
komen en ook af toe les missen om VSK te vertegenwoordigen tijdens de
schooluren.
Je hebt een hart voor VSK en je bent niet actief in een politieke groepering.
We zoeken teamplayers met een kritische geest.
Je kan je agenda vrij maken voor de 3 algemene raden en de RvB-startdag op
14 oktober.

IK WORD VOORZITTER
'Ja, maar wij denken iets
helemaal anders'

HET GEZICHT
EN DE STEM
VAN VSK

WAT IK MOET
Van 7 tot 20u bereikbaar zijn voor de pers (en
soms later of vroeger) en je pers-GSM (die je van
VSK krijgt) altijd bij de hand hebben.
Interviews afleggen, voor zowel tv, radio als krant.
Soms ook de les uitgaan om de pers te woord te
staan.
Je vrij maken voor een overleg, speech of feest in
je functie als voorzitter (een 20x per jaar). Je mist
hiervoor regelmatig school.
Mee VSK vertegenwoordigen tijdens de
overlegmomenten met het katholiek onderwijs en
het GO! (Samen 6x per jaar.)
Samen met de ondervoorzitter en de volwassen
bestuurders doe jij het functioneringsgesprek van
de coördinator.
Je bent ook automatisch lid van de Algemene
Raad en Raad van Bestuur: hun verplichtingen
gelden ook voor jou. Je zit deze vergaderingen
voor als de ondervoorzitter niet kan.

De voorzitter is het gezicht
van VSK naar de buitenwereld en vertegenwoordigt dus alle Vlaamse
scholieren.
Dat doe je in de pers, aan
tafel bij het katholiek
onderwijs of het GO! en op
plaatsen als panelgesprekken of
netwerkmomenten.

WAT IK KAN
Als je meerderjarig bent, teken je de contracten tussen VSK en andere
organisaties en van werknemers.
Jij en de ondervoorzitter krijgen voorrang bij het toewijzen van de belangrijkste
vertegenwoordigingen, zoals een overleg op het kabinet van de minister.
Als de ondervoorzitter er niet kan zijn, zit jij de RvB voor.
Je bent ook VSK’er en lid van de AR en RvB, dus check zeker die profielen om te
zien wat je nog allemaal bij VSK kan doen!

MEER OP DE
VOLGENDE PAGINA

IK WORD VOORZITTER
part 2'

WAT IK KRIJG
Een levenservaring, gegarandeerd.
Een training in het omgaan met de pers.
Een voorzittersgsm + abonnement zodat de
pers en het team je kunnen bereiken.
Een team medewerkers die je ondersteunen bij
de persmomenten met inhoudelijke briefings
en tips.
De kans om aan tafel te zitten met alle
belangrijke spelers in de onderwijswereld: de
minister, de onderwijskoepels…
De grote verantwoordelijkheid om alle
Vlaamse scholieren te vertegenwoordigen in
de pers.
Iets cool voor op je CV.
Wat de anderen in de RvB krijgen.

EEN OUDVOORZITTER ZEGT

“Mentaal welzijn moet
aan bod komen in de
eindtermen. De school is
mee verantwoordelijk om
je mentaal fit te krijgen.
Dat is toch de ideale
plaats om erover
geïnformeerd te worden.”
Rania,
voorzitter in 2017-2018

PROFIEL
VAN DE VOORZITTER
Je kan je eigen standpunt opzij schuiven, als je dat van VSK vertegenwoordigt.
Je kan dit standpunt helder, bondig en mooi verwoorden en je bent goed
bereikbaar tussen 7 en 20u om deze te verkondigen aan de pers.
Je kent VSK van binnen en buiten.
Je hebt geen schrik om voor en met (vaak belangrijke) mensen te spreken.
Je hebt tijd. Veel tijd.
Je hebt de toestemming van je ouders en school om regelmatig les te missen
en je VSK-gsm op te nemen tijdens de les.
Je bent stressbestendig, mondig, sociaal, spontaan, een spreker en niet actief
bij een politieke organisatie.

NOEM MIJ MAAR
ONDERVOORZITTER

'Ik denk dat we tot een beslissing zijn gekomen'

WAT IK MOET
De vergaderingen van RvB en AR voorzitten en
de groep begeleiden tot een sterke beslissing.
De agenda van de RvB opstellen in overleg met
de coördinator en voorbereiden hoe je de
discussie gaat aanpakken en begeleiden.
Werken aan de sfeer en de samenhang van de
groep VSK’ers , nieuwe VSK'ers onthalen en
zorgen dat iedereen zijn plaatsje vindt bij ons.
De statuten en het huishoudelijk reglement
goed kennen.

IK BEN ER VOOR
ALLE VSK'ERS
De ondervoorzitter is het
gezicht van VSK binnen de
organisatie zelf. Je leidt de
formele vergaderingen en je
bent aanspreekpunt voor
alle VSK'ers. Je hebt oog
voor iedereen. Met een
simpele 'Oeist?' check je
even of iemand zich goed in
de groep voelt. Je bent zo
een belangrijke link tussen
de organisatie en haar
vrijwilligers.

WAT IK KAN
Contracten tekenen boven de €7500 euro, als je meerderjarig bent (lagere
bedragen tekent de coördinator).
Jij en de voorzitter krijgen voorrang bij het toewijzen van de belangrijkste
vertegenwoordigingen, zoals een overleg op het kabinet van de minister.
Zelf kiezen hoe je de vergaderingen gaat begeleiden.
Je bent ook VSK’er en lid van de AR en RvB, dus check zeker ook die
profielen om te zien wat je nog allemaal bij VSK kan doen!

ER IS MEER OP DE
VOLGENDE PAGINA
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NOEM MIJ MAAR
ONDERVOORZITTER
WAT IK KRIJG
Een levenservaring.
Een training in groepsgesprekken
leiden en coaching van de VSKcoördinator en de volwassen
bestuurder.
Een enorme leerkans op vlak van
coördineren en vergaderingen
leiden.
Iets cool voor op je CV.
Wat de anderen in de RvB krijgen.

"De ondervoorzitter bepaalt de flow van
VSK. Hij stelt die hele belangrijke vraag
'hoe gaan we daar scholieren bij
betrekken' en zorgt dat de leden van
de RvB goed voorbereid samen
beslissingen nemen.
Hij weet hoe het met de teamleden is
en wanneer een VSK'er stiekem van de
radar verdwijnt."

HET PROFIEL VAN
DE ONDERVOORZITTER

- Jesse, coördinator van VSK
over ondervoorzitter Lander (2018-19)

Je durft je mond open trekken en je weet ook hoe je moet luisteren.
Je hebt oog voor anderen.
Je hebt geen schrik om een grote vergadering te leiden. Je bent gestructureerd
en stipt.
Je hebt veel tijd 's avonds om je voor te bereiden; en woensdagnamiddag en
zaterdag omdat je (bijna) elke activiteit van VSK wilt meedoen.
Je bent niet actief in een politieke vereniging.

IK WORD SCHOLIERENVERTEGENWOORDIGER
'En hoe worden leerlingen daar bij betrokken?'

REPRESENTING
WAT IK MOET
Het standpunt van scholieren
vertegenwoordigen aan de VLOR-tafels waar VSK
een vaste plaats heeft en je stevig voorbereiden.
Je houdt de andere VSK’ers op de hoogte over de
debatten die je hebt gevoerd.

WAT IK KAN
VSK vertegenwoordigen op andere VLORevenementen zoals studiedagen, recepties,
lezingen...
Je bent ook VSK’er en lid van de AR, dus check
zeker ook die profielen om te zien wat je nog
allemaal bij VSK kan doen!

WAT IK KRIJG
Het VSK-team dat jou en de andere 5
vertegenwoordigers coacht bij de voorbereiding,
tijdens het debat en nadien.
Training in debatteren.
De kans om het onderwijs door en door te leren
kennen.
De kans om op het hoogste niveau te
debatteren over onderwijs.

Als scholierenvertegenwoordiger breng
jij de stem van VSK (en dus
alle Vlaamse scholieren) in
xxxx
de vergaderingen van de
de Vlaamse Onderwijsraad
(VLOR). Dat is het officiële
adviesorgaan van de
minister van Onderwijs en
het Vlaamse parlement.
We hebben het in ieder
geval over: leerlingenbegeleiding, pesten,
diversiteit, de eindtermen,
advies aan de minister van
onderwijs na de volgende
verkiezingen... En meer.
Bij de start van het
schooljaar verdeel je met
de andere
vertegenwoordigers deze
thema’s.

PROFIEL
Je kan soms moeilijke teksten lezen en daar vragen bij bedenken.
Je kan een duidelijk standpunt formuleren en dit met overtuiging inbrengen
tijdens een gesprek. Je staat je vrouwtje/mannetje in een debat met volwassenen.
Je kan spreken, luisteren en zwijgen. Je bent kritisch en mondig.
Je hebt toestemming om zo'n 1 à 2x per maand een halve dag school te missen.

'Hi, I'm from
VSK and we
are very
interested in
your thoughts
on education'

DE SENIOR
INTERNATIONAL
OFFICER
GUESS WHO'S
BACK?

WAT IK MOET
Je organiseert en leidt de
projectgroep Internationale
werking. Je komt hiervoor minstens
6x samen.
Je rapporteert aan de leden van
VSK over de tussentijdse resultaten
van de projectgroep.
Je zoekt actief naar kansen om met
VSK een nieuwe internationale
werking op te starten.

WAT IK KAN
Vrijwillig deelnemen aan onze
activiteiten (zoals een weekend),
maar niet als scholier.
Eens op ons kantoor komen
werken en koffie drinken.
Al je ideeën loslaten op ons.

Vorig schooljaar was een
kantelmoment voor de internationale
werking van VSK. Na een jarenlange
samenwerking met de internationale
organisatie OBESSU, waarbij een 30-tal
andere Europese scholierenkoepels zijn
aangesloten, besloot de Algemene
Raad (AR) in juni het VSK-lidmaatschap
op te zeggen. Hoewel we dankbaar zijn
voor de mooie en leerrijke momenten
bij OBESSU, voelden we de noodzaak
een nieuwe en autonome weg in te
slaan voor VSK. Zo willen we dit jaar en
de komende jaren ontdekken wat
andere internationale pistes ons als
organisatie kunnen opleveren.
Hiervoor gaan we een projectgroep
opstarten bestaande uit minstens de
international officer uit de RvB, de
senior international officer, een teamlid
en minstens 2 andere VSK'ers.

MEER OP DE
VOLGENDE PAGINA
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DE SENIOR
INTERNATIONAL
OFFICER

WAT IK KRIJG
Ondersteuning vanuit de RvB en het team
bij het vervullen van je opdracht.
Een kans om bij de toftste
jongerenbeweging van Vlaanderen te
horen.
Een onkostenvergoeding voor je vervoer
en maaltijden i.f.v. je opdracht bij VSK.
Een mandaat van één jaar. Of deze
verlengd kan worden, hangt vooral af van
het resultaat van je projectgroep.
Een chique kans om in contact te komen
met leuke mensen van over heel de
wereld.

PROJECTGROEP
INTERNATIONAAL
Deze projectgroep moet in
juni 2019 een advies
voorleggen aan de Raad
van Bestuur en de AR over
de vernieuwde
internationale werking
vanaf 2019-2020. Om tot
dit advies te komen, heeft
ze ruimte en (een beperkt)
budget om te
experimenteren met
nieuwe vormen van een
internationale werking.

PROFIEL VAN DE SENIOR
INTERNATIONAL OFFICER
Je bent geen scholier meer.
Je hebt liefde voor het internationale, onderwijs en jeugdwerk. Je
hebt ervaring in minstens één van die drie thema's.
Je wilt een vrijwillig engagement aangaan bij VSK.
Je hebt een goede kennis van het Engels en geen angst van het
Frans.
Je kan je minstens 6x per jaar vrij maken om woensdagnamiddag,
zaterdag of 's avonds naar Brussel te komen.

