
 

 

 

  

 

 

 

 

VSK ZOEKT EEN ALGEMEEN COORDINATOR:  

 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de stem van de leerlingen 

uit het secundair onderwijs en de koepel van leerlingenraden in Vlaanderen. Meer dan 800 leerlingenraden zijn 

lid van VSK en 250 scholieren zetten zich actief in bij VSK als vrijwilliger. Participatie van leerlingen is de rode 

draad doorheen de werking en leerlingen besturen dan ook volledig de vzw. Een team van negen medewerkers 

ondersteunt de leerlingen en de leerlingenraders en stimuleert scholen om werk te maken van een leerlingbe-

trokken schoolklimaat. VSK zet alles op alles om de stem van leerlingen in te brengen bij het onderwijsbeleid 

zodat de minister en co ook met de mening van leerlingen.  

JOUW OPDRACHT:  

 

Als algemeen coördinator ben je eindverantwoordelijke over de dagelijkse werking van onze groeiende en pittige 

organisatie. Je geeft leiding aan een team van negen enthousiaste medewerkers en je haalt het beste uit de 

personeelsleden en scholieren.  Je begeleidt, ondersteunt en rapporteert aan de Raad van Bestuur en Algemene 

Vergadering. Je bent verantwoordelijk voor de beleidsplanning en het financieel beleid. Je ondersteunt scholie-

renvertegenwoordigers in de Vlaamse Onderwijsraad en op andere fora, doet mee aan beleidsbeïnvloeding en 

volgt het Vlaamse onderwijsbeleid op de voet op.  

 Je staat in voor de dagelijkse leiding van de werking.  

 Je zorgt voor een participatief tot stand gekomen en gedragen beleidsplan en de efficiënte uit-

voering ervan, zodat de geplande doelstellingen en acties gerealiseerd worden. 

 Je zorgt voor een duidelijke taakverdeling binnen het team. 

 Je leidt de teamvergaderingen op een resultaatsgerichte en procesmatige manier. 

 Je bent verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg en interne evaluatie van de werking. 

 Je zet je in voor een goede werking van de Algemene Vergadering en de Raad van bestuur en 

vormt een vlotte schakel tussen het bestuur en de medewerkers.  

 Je bent eindverantwoordelijke over het financieel beleid en de budgetopvolging. Je stelt de be-

groting en resultaatsrekening op, toetst af en rapporteert aan de Algemene Vergadering en de 

Raad van Bestuur. Je gaat actief op zoek naar nieuwe financiële bronnen.   

 Je zorgt voor een correct, maar warm personeelsbeleid. 

 Je organiseert de selectie en de werving van nieuwe personeelsleden. 

 Je begeleidt functionerings- en evaluatiegesprekken, coaching en supervisie en voorziet de no-

dige vorming voor het personeel.  

 Je coördineert vanuit een helikopterzicht en je bent alert voor de sfeer en dynamiek binnen het 

team. Je inspireert je collega’s.  

 Je volgt inhoudelijke dossiers op i.v.m. onderwijsbeleid in Vlaanderen (verricht studiewerk, volgt 

studiedagen, coördineert lobbytrajecten, stelt campagnes op,…). 

 Je vertegenwoordigt de Vlaamse Scholierenkoepel op diverse onderwijsfora en verdedigt in on-

derwijsdossiers het scholierenstandpunt met vuur. 
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 Je ondersteunt scholieren inhoudelijk en praktisch in vergaderingen in bv. de Vlaamse Onder-

wijsraad (VLOR) en op andere fora.  

 Je verzorgt, samen met de Raad van Bestuur, contacten met het beleid (minister en kabinet, 

administratie, onderwijspartners, onderwijsspecialisten, politieke partijen, parlementsleden,…).  

 

WIE ZOEKEN WE?  

Je bent een geschikte kandidaat voor de Vlaamse Scholierenkoepel en voor deze job als je over de volgende 

kwaliteiten beschikt:  

 Je bent een natuurlijke leider en houdt van werken met groepen.   

 Je bent stressbestendig en kan heel wat ballen in de lucht houden.  

 Je houdt er van mensen te inspireren, te motiveren en te verbinden.  

 Je wordt niet afgeschrikt door frequent avond- en weekendwerk.  

 Je hebt minimum een diploma hoger onderwijs (bij voorkeur in een sociale richting). 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in het onderwijs en/of in het jeugdwerk. 

 Je hebt een hart voor jongeren en krijgt energie van met hen samen te werken.  

 Je hebt een uitgesproken interesse in onderwijs, politieke processen en beleidsbeïnvloeding.  

 Je bent een bruggenbouwer en een netwerker eerste klasse. Je ziet opportuniteiten en kan de 

standpunten van scholieren op professionele wijze vertegenwoordigen.  

 Je kan snel informatie verwerken, moeilijke teksten bevatten en vertalen in duidelijke taal. 

 Je hebt enige kennis van personeelsbeleid, vzw-wetgeing, financieel beleid en kwaliteitszorg.  

 Je legt graag de strategische lijnen uit, maar kan tegelijkertijd flexibel omgaan met verandering.  

 Je hebt een neus voor cijfers. Je hebt affiniteit met het voeren van een financieel beleid.  

 Je hebt pit, beschikt over een aanstekelijk enthousiasme en krijgt dingen gedaan.  

 Je werkt participatief, staat open voor feedback en kan zelf constructieve feedback formuleren. 

 Je kan rustig en geduldig blijven, zelfs in een soms chaotische scholierenomgeving.  

 Je hebt minstens 3 jaar werkervaring met bij voorkeur aantoonbare eindverantwoordelijkheid 

over grote projecten en/of ervaring in het leiden van teams. 

 Je bent besluitvaardig en aarzelt niet om knopen door te hakken.  

 

WAT BIEDEN WIJ?  

 Voltijdse tewerkstelling (38u/week).  

 Contract van onbepaalde duur.  

 Loon volgens loonbarema L1 van PC 329.1 Sociaal-culturele sector (inclusief maaltijdcheques 

en eindejaarspremie). Relevante anciënniteit kan in rekening worden genomen. 

 Aantrekkelijke vakantieregeling (25 dagen), flexibele uren en mogelijkheid tot thuiswerk.  

 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer) en fietsvergoeding.   

 Een uitgewerkt vormingsbeleid, zowel in het kader van je persoonlijke ontwikkeling als in het 

kader van de doelstellingen van de organisatie.  

 Fijne werkplek in Brussel (op wandelafstand van station Brussel-Centraal). 

 Indiensttreding bij voorkeur op 16 augustus 2017  

 Een boeiende job in een organisatie waar je jezelf kan zijn, waar er hard gewerkt, maar even 

hard gelachen wordt, waar je uitgedaagd wordt om te leren, ruimte krijgt om te groeien en waar 

je best een fout mag maken.  
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IS DEZE VACATURE ECHT IETS VOOR JOU? 

Twijfel dan niet…  

Solliciteer tot en met vrijdag 23 juni, 13u door een enthousiaste en persoonlijke sollicitatiebrief met Curriculum 

Vitae naar Nieke@scholierenkoepel.be te sturen. Dit met vermelding ‘Sollicitatie Algemeen Coördinator’ ten aan-

zien van Céline Ibe (de voorzitster van VSK).  

Voor meer info over de job kan je terecht bij Nieke Nouwen (02 894 74 70) of via Nieke@scholierenkoepel.be  

Een jury maakt een eerste selectie op basis van brief en C.V. Gesprekken vinden plaats in de laatste week van 

juni.    

 De Vlaamse Scholierenkoepel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis 

van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, geaardheid, culturele achtergrond of levensbe-

schouwing. 

 Wij behandelen jouw ingezonden CV en brief met zorg en discretie.  
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