
WAT IK KAN 

Als je meerderjarig bent de contracten tekenen boven de €7500 euro (lagere

bedragen tekent de coördinator).

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!

IK WORD VOORZITTER

WAT IK MOET 

HET GEZICHT  

EN DE STEM  

VAN VSK 

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.  

'Ja, maar wij denken iets 
helemaal anders' 

De voorzitter is het gezicht

van VSK naar de buiten-

wereld en vertegen-

woordigt dus alle Vlaamse

scholieren.  

 

Dat doe je in de pers, aan

tafel bij het katholiek

onderwijs of het GO! en op

plaatsen als panel-

gesprekken of

netwerkmomenten.

MEER OP DE

 VOLGENDE PAGINA



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.  

“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.” 

IK WORD VOORZITTER

part 2' 
 

EEN OUD-

VOORZITTER ZEGT 

PROFIEL  

VAN DE VOORZITTER 

Een levenservaring.

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. 

WAT IK KRIJG 

Rania,  

voorzitter in 2017-2018


