
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN 
KRUIDTUINSTRAAT 75 
1210 BRUSSEL 
IBAN: BE21 8939 4403 6603 

TEL.: 02 225 44 00 
FAX: 02 201 03 76 
INFO@VLUCHTELINGENWERK.BE 
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE 

 

 

MEDEWERKER ONDERWIJS IN HET KADER VAN EEN 
DETACHERING (M/V/X) 

HALFTIJDS | BEPAALDE DUUR 
 
Wil jij onze nieuwe collega worden? Als medewerker Onderwijs bij Vluchtelingenwerk 
zet je je mee in voor mensen op de vlucht. 

 
JOBOMSCHRIJVING 

• Je bent samen met je collega binnen Vluchtelingenwerk hét aanspreekpunt voor het onderwijs. 
• Je neemt een signaalfunctie rond de schoolloopbaan van kinderen en jongeren op de vlucht. 
• Je ondersteunt het onderwijs bij vluchtelingenthema’s. 
• Je denkt mee na over strategische keuzes die Vluchtelingenwerk maakt binnen haar 

bewegingsveld in het onderwijs. 
• Je werkt mee aan campagnes rond jonge mensen op de vlucht en betrekt die op onderwijs. 
• Je bent een stevige netwerk(st)er die Vluchtelingenwerk in contact brengt met belangrijke 

onderwijsspelers. 
• Je zet vormingen en spreekbeurten op, en geeft ze ook zelf. 
• Je werkt via ons Vlaams onderwijsnetwerk van onthaalonderwijs aan verbinding tussen de 

verschillende onderwijsniveaus. 
• Je verzamelt en analyseert binnenkomende vragen en houdt zo de vinger aan de pols rond wat leeft 

in het onderwijs en vertaalt dit in beleidsaanbevelingen voor de overheid. 
• Je ontwikkelt een methodiek om zowel de teams van Vluchtelingenwerk, het beleid als het 

scholennetwerk laagdrempelig te informeren en activeren. 
• Je onderzoekt en ontwikkelt toekomstperspectieven voor het thema onderwijs binnen 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
 

WIE BEN JE 
• Je kent het onthaal-onderwijslandschap op verschillende niveaus en hebt voeling met de 

doelgroep. 
• Je bent bekommerd om het lot van mensen op de vlucht en legt een organisatiebetrokkenheid 

aan de dag. 
• Je werkt projectmatig, handelt proactief, communiceert helder, hebt 

verantwoordelijkheidszin en bent cliëntgericht. 
• Je durft innoveren, je hebt zin voor initiatief, organisatievermogen, doorzettingszin en je 

enthousiasmeert. 
• Je bent flexibel en stressbestendig. 
• Je bent een bruggenbouwer die samenwerken belangrijk vindt. 
• Je voelt je verbonden met jongeren op de vlucht om hun stem te laten weerklinken in het 

onderwijslandschap en/of flankerende sectoren.
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AAN WELKE VOORWAARDE MOET JE VOLDOEN 
Je bent detacheerbaar vanuit jouw onderwijsopdracht om je voor Vluchtelingenwerk in te zetten 
(voorwaarde: Je bent tijdelijk aangesteld/ vast benoemd voor het volledig schooljaar 2022-2023). 

 

WAT MAG JE VAN VLUCHTELINGENWERK VERWACHTEN? 
• Een halftijdse job, met onmiddellijke indiensttreding (aanvang schooljaar), verlenging mogelijk 

na evaluatie en indien project rond detachering wordt verlengd. 
• Een aangename werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation. 
• Een boeiende job in een organisatie van ongeveer 25 mensen. 
• Glijdende werkuren. 
• Volledige terugbetaling van treinabonnement (woon-werkverkeer). 

 

SOLLICITEREN 
Stuur je  CV en motivatiebrief ten laatste op donderdag 15/09/2022 om 12u00, via het webformulier, ter 
attentie van Tine Claus, directeur. 

 
Voor meer info over deze job kan je terecht bij Veronique De Clercq, onderwijsmedewerkster, via 
veronique@vluchtelingenwerk.be of 0492 112 782. 

 

PROCEDURE 
De selectieprocedure bestaat uit een praktische proef en een gesprek. We plannen het selectiegesprek in de 
week van 19 september 2022. 

 
Heb je een beperking? Laat het ons weten. Zo kunnen we redelijke aanpassingen tijdens de 
selectieprocedure voorzien. 

 

WAT IS VLUCHTELINGENWERK? 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We 
doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen 
verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We werken mee aan kwalitatieve 
opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. 

 
 
  WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE  

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, origine, 
seksuele    oriëntatie of (functie)beperking. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een 
afspiegeling is van onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd 
diversiteitsbeleid. Wij moedigen in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers aan om te 
solliciteren. 
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