
Word jij onze nieuwe collega? 

 

Beschrijving van de organisatie: 

School zonder Racisme vzw is een partner voor scholen werk willen maken van een 

schoolklimaat dat diversiteit erkent en omarmt.   

Ze ondersteunt en begeleidt scholen en leerkrachten, en biedt workshops en 

dagprogramma’s aan, op maat van het secundair onderwijs, met als thema's: migratie, 

vluchtelingen en interculturaliteit. 
  

Taakomschrijving 

• Je onderhoudt contacten met Brusselse secundaire scholen (leerlingen, leerkrachten, 

directie) 

• Je begeleidt schoolteams in verschillende trajecten (burgerschap, 

leerkrachtenworkshops) 

• Je begeleidt workshops in Brusselse scholen en alternatieve schoolreizen ‘Brussel 

Anders Bekeken’  

• Je ontwikkelt nieuwe workshops 

• Je geeft de bestaande workshops een update 



• … 

  

Profiel 

• Een pedagogische of sociale opleiding kan een pluspunt zijn, maar is niet 

noodzakelijk 

(kandidaten met een master diploma komen niet in aanmerking) 

• Voldoen aan de voorwaarden voor GECO-statuut 

• Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• Ja kan je terugvinden in de visie van School zonder Racisme 

• Didactische/pedagogische kwaliteiten 

• Sterke communicatieve vaardigheden, vlot in de omgang met leerkrachten en 

leerlingen 

• Bereid zijn om zowel inhoudelijk, pedagogisch als administratief te werken 

• Goede kennis van de programma’s van Windows Office en social media 

    

Wij bieden: 

• Een contract van onbepaalde duur 

• Loon volgens de barema’s van PC 329 

• Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte 

voor initiatief 

• Een flexibele werk-privé combinatie: flexibele recuperatie van overuren, 
mogelijkheid tot thuiswerk, … 

• Een plaatsje in ons keitof team 

• Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

  

School zonder Racisme werft aan op basis van competenties en talenten. 

Kandidaten met een migratieachtergrond moedigen we aan om te solliciteren. 

  

Heb je weinig of geen ervaring? Maar je hebt wel zin om veel bij te leren? Laat je zeker niet 

tegenhouden en solliciteer!  

 

Sollicitaties 



Mail je CV en motivatiebrief voor 29 juli naar katrien@schoolzonderracisme.be 

GECO-voorwaarden en sollicitaties via Actiris 

  

Contactgegevens 

School Zonder Racisme 

Hovenierstraat 82 

1081 Koekelberg 

Tel: 02 511 16 36 

Mail: info@schoolzonderracisme.be 

Website: www.schoolzonderracisme.be 
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