
 

 

 

  

 

 

 

VACATURE MEDEWERKER VORMING (4/5, BEPAALDE DUUR) 
 
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé vereniging  van, voor en door scholieren in het vlaamse middelbaar 
onderwijs.  VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. 
Daarom versterken we leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen  we de  mening van 
scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.  

We zijn op zoek naar een topper die één jaar ons vormingsteam komt versterken. De Vlaamse Scholierenkoepel 

waardeert diversiteit. Kandidaten worden geselecteerd op basis van kwaliteiten en vaardigheden en niets anders. 

VSK behandelt elk ingezonden cv met zorg en respect voor de privacy van de kandidaat. We moedigen in het 

bijzonder ook starters op de arbeidsmarkt aan om te solliciteren.  

JOUW OPDRACHT:  
 

Je geeft vorming op scholen 

> Ons vormingsaanbod richt zich tot middelbare scholen die werk willen maken van leerlingenparticipatie. De 

Vlaamse Scholierenkoepel biedt hen workshops, startdagen, trajectbegeleidingen en vormingsevenementen 

aan. Een Jij begeleidt deze vormingen op scholen voor geïnteresseerde leerlingen en leerkrachten. Je zet 

processen op gang die de betrokkenheid van jongeren bij de school bevorderen en tegelijkertijd de competen-

ties van deze jongeren versterken. Jij geeft de vormingen gericht op het  welbevinden van leerlingen op school, 

waaronder Conflixer-trajecten. 

> Je luistert naar de vraag van de leerlingenraad en/of de directie en werkt een antwoord uit op hun maat, 

gebaseerd op ons vormingsaanbod. Je zorgt ervoor dat de school na jouw vertrek zelfstandig verder kan met 

plannen, actie voeren, vergaderen, betrekken van andere leerlingen …  

> Je evalueert je vormingen en je deelt je ervaringen met de collega’s in het vormingsteam en met andere scho-

len. Je bent op je best tijdens een goede intervisie, niet vies van feedback en je durft leren.  

> Je zorgt ervoor dat de scholen waar je komt een betrokken deel van het VSK netwerk blijven of worden. Je 

draagt je steentje bij in het uitbreiden van dat netwerk. Je voert actief promotie voor VSK-activiteiten bij jonge-

ren die een extra engagement willen opnemen. Als je op stap gaat, ben je onze ambassadeur.  

Je organiseert twee events 

> Samen met een collega organiseer je de Actiedagen en de Dag van de Conflixers. Dat zijn evenementen voor 

steeds een 100-tal scholieren waar zij komen leren, uitwisselen en beloond worden voor hun engagement. 

Je bent deel van ons team  

> Je bent met vier collega’s het vormingsteam van VSK en samen met tien collega’s vorm jij het VSK-team. Je 

doet actief mee met teamvergaderingen, uitwisselingen en teamdagen.  

> Je zet af en toe je vormingsskills ook in voor onze eigen vrijwilligerswerking, zodat de VSK-scholieren aan hun 

eigen talenten kunnen werken of met elkaar in debat gaan over onderwijsthema’s.  
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WIE ZOEKEN WE?  

 
We zoeken iemand die zich herkent in onderstaande beschrijving of die het potentieel heeft om zich te ontwikkelen 
tot de collega die we hieronder beschrijven. Met dat in het achterhoofd ben je een geschikte kandidaat voor de 
Vlaamse Scholierenkoepel en voor deze job: 

 
> als je gelooft in een actieve rol voor jongeren in hun eigen leef- en schoolomgeving.   

> als je ervaring hebt met training of vorming geven aan jongeren. 

> als je kan werken met verschillende doelgroepen (12-18 jarigen, leerkrachten, directies) 

> als je een diploma hoger onderwijs hebt, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting, of andere 

aantoonbare relevante expertise 

> als je initiatief durft nemen en zelfstandig, creatief en efficiënt kan werken. 

> als je niet bang bent om de telefoon op te nemen en een afspraak vast te leggen. 

> als je graag op bezoek gaat bij leerlingen, verschillende onderwijsinstellingen en organisaties. 

> als je zin hebt om op korte tijd veel bij te leren en als je durft hulp vragen. 

> Ervaring in het organiseren van een (klein tot middelgroot) evenement is een plus 

 

WAT BIEDEN WIJ?  

 Deeltijdse tewerkstelling (30,4u) 
 Contract van bepaalde duur (12 à 14 maanden, afhankelijk van startdatum) 
 Loon volgens barema PC 329.1 - B1b, aangevuld met maaltijdcheques.  
 25 vakantiedagen (let op: dit is afhankelijk van eerdere werkervaringen) 
 Werkplaats: Brussel (op wandelafstand van het centraal station) 
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. 
 Een plek in een organisatie waar je jezelf kunt 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. 
 Je kan meteen beginnen wat ons betreft. 

 

ENTHOUSIAST? 

 
Niet twijfelen! Solliciteer tot en met 30 oktober 2019 door een korte en persoonlijke sollicitatiebrief met cv naar 

sollicitatie@scholierenkoepel.be te sturen. Dit met vermelding ‘Sollicitatie Vormingsmedewerker’ ten aanzien van 

Louis Notte (de voorzitter van VSK).  

> Voor meer info over de job kan je terecht bij onze coördinator Jesse Verleije (02 894 74 70) of via 

sollicitatie@scholierenkoepel.be. 

> Een jury maakt op 31/10 een eerste selectie op basis van een motivatiebrief en cv.  

> De gesprekken gaan door op maandag 3 november (late namiddag en ’s avonds).  

 

 

 
Deze vacature is mogelijk gemaakt door de steun van de Nationale Loterij.  
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