
 

 

 

 

VSK ZOEKT EEN BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS:  

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

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

leerlingbetrokken 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 beleidsmedewerker onderwijs werk je in ons spreekbuisteam. Jij verzamelt de mening van scholieren over               

goed onderwijs. Dit doe je via inspraakmomenten, gesprekken of evenementen met scholieren. Daarnaast             

vertegenwoordig je, samen met leerlingen, hun mening bij het onderwijsbeleid (minister, parlement, Vlaamse             

Onderwijsraad, onderwijsfora….). Goed onderwijs wordt volgens ons dan ook gemaakt met scholieren.  

1. Spreekbuiswerking 

● Je verdiept je in verschillende onderwijsdossiers en volgt ze van dichtbij op(je verricht studiewerk, volgt               

studiedagen, bent mee met de actualiteit,bouwt contacten op, gaat in gesprek met stakeholders...). 
● Je zet inspraaktrajecten op poten rond verschillende onderwijsthema’s (bijvoorbeeld leerlingenbegeleiding,          

M-decreet, schooluitval, pesten, schoolinfrastructuur…): je voert gesprekken met scholieren, je brengt hun            

meningen en relevante wetenschappelijke bronnen samen en je verwerkt deze tot nota’s, artikels en              

adviezen.  

● Je vertegenwoordigt de Scholierenkoepel in de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), op diverse onderwijsfora en             

verdedigt in onderwijsdossiers het scholierenstandpunt. 

● Je ondersteunt en coacht scholieren om zelf het woord te nemen op vergaderingen in de VLOR, op                 

studiedagen, onderwijsevenementen… 

● Je levert een bijdrage aan publicaties, sociale media, website en nieuwsbrief. 

● Je coördineert en organiseert een groot, jaarlijks inspraakevenement voor scholieren. 

● Je beantwoordt vragen van leerlingen over onderwijs (www.rechtenopschool.be). 
 

2. Teamwerking 

● Je neemt actief deel aan interne vergaderingen en werkgroepen met collega’s en bestuursleden (scholieren).              

Daarnaast heb je ook een actieve rol in de scholierenwerking van de organisatie.  

● Je bent een helpende hand voor collega’s en springt bij waar nodig: van een workshop geven tot knutselen                  

voor een event.  

● Je denkt mee na over de koers, de werking en het beleid van de organisatie.  

 

WIE ZOEKEN WE?  

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

kwaliteiten beschikt:  

● Je hebt minimum een diploma hoger onderwijs (bij voorkeur in een sociale, politieke of pedagogische 

richting)  
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● Je hebt bij voorkeur ervaring in het onderwijs, beleidswerk 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 wordt niet afgeschrikt door stevige vergaderingen. 

● Je kan snel informatie verwerken, moeilijke teksten en onderzoeksresultaten vatten en vertalen in duidelijke 

taal voor jongeren én volwassenen. 

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

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

van scholieren op professionele wijze vertegenwoordigen.  

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

● Je hebt zin voor initiatief, werkt graag zelfstandig, creatief en efficiënt. 

● Je kan onderhandelen, tot gedragen voorstellen komen en strategisch denken. 

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

● Je bent bereid tot occasioneel zaterdagwerk (3 zaterdagen per jaar). Je draait ook min. 2 weekends per jaar 

mee op een scholierenweekend. 

 

WAT BIEDEN WIJ?  

● Voltijdse tewerkstelling (38u/week).  

● Contract van onbepaalde duur.  

● Loon volgens loonbarema B1b van PC 329.01 Sociaal-culturele sector         

(https://www.jeugdwerkjobs.be/baremas-pc-32901), maaltijdcheques en een eindejaarspremie. Relevante      

anciënniteit kunnen we zeker in rekening brengen. 

● 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 1 december 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.  

 

IS DEZE VACATURE ECHT IETS VOOR JOU? 

Twijfel dan niet… 

Solliciteer tot en met 18 oktober 2017 door een korte, enthousiaste en persoonlijke sollicitatiebrief met                  

Curriculum Vitae te sturen naar sollicitatie@scholierenkoepel.be, met vermelding ‘Sollicitatie beleidsmedewerker          

onderwijs’ enten aanzien van Rania el Mard (de voorzitster van VSK).  

Voor meer info over de job kan je terecht bij Jort Ory (02 894 74 74) of via jort@scholierenkoepel.be 

Een jury maakt een eerste selectie op basis van brief en CV. Noteer alvast in je agenda dat de                   

sollicitatiegesprekken plaats vinden op maandag 30 oktober en vrijdag 3 november in de Nijverheidsstraat 10,                      

Brussel.  

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 levensbeschouwing. 

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