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Vacature: Educatief Medewerker (0,5 VTE) 

Contract van bepaalde duur – indiensttreding wenselijk vanaf 

september 2022 

UCOS verwelkomt graag een educatieve medewerker. De taak van onze nieuwe collega zal 

erin bestaan om vormingen en workshops te verzorgen ter voorbereiding van internationale 

studentenmobiliteit, maar ook vormingen over intersectionele onderwerpen zoals actief anti-

racisme, armoede, dekolonisatie, discriminatie en gender. We zoeken iemand die graag voor 

een groep gemotiveerde studenten of docenten staat en zichzelf en anderen continu in vraag 

stelt. Daarnaast zoeken we iemand die niet terugdeinst van kritische reflecties, goed is in het 

faciliteren van discussies en verbindend kan communiceren. 

Wie zijn we? 

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende ngo voor 

globale rechtvaardigheid en is een affiliate van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

UCOS is actief rond wereldburgerschap en versterkt bij studenten en docenten van het 

Vlaams hoger onderwijs competenties die nodig zijn voor het vrijwaren van gelijke kansen en 

rechten, en competenties die nodig zijn voor mondiale en interculturele uitdagingen in het 

kader van internationale samenwerking en mobiliteit, maar ook in de eigen samenleving. 

Om dit te realiseren biedt UCOS: 

» Trainingen en workshops, o.a. voor studenten die in het kader van hun studies naar het 

buitenland reizen; 

» Seminaries en werksessies voor verantwoordelijken internationalisering en docenten; 

» Het studentenproject CHanGE dat campagne voert voor gender en seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten; 

» Het studentenproject WeDecolonizeVUB dat strijdt voor anti-racisme en dekolonisatie 

aan de hoger onderwijsinstellingen in België en daarbuiten; 

» Lezingen, debatten en acties voor een breder publiek. 

Gezien het grote belang dat wij aan ervaringsdeskundigheid hechten binnen onze 

organisatie en de positieve acties die UCOS onderneemt in haar huidige personeelsbeleid, 

willen we vooral geracialiseerde personen aanmoedigen om te solliciteren op deze positie. 

 

Wat zal je doen? 

Je geeft vormingen aan studenten 

http://www.ucos.be/
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» Je verzorgt vormingen aan studenten ter voorbereiding op hun verblijf in het buitenland, 

hoofdzakelijk studenten die naar het Globale Zuiden gaan, en je begeleidt debriefings 

(nawerking) bij hun terugkeer;  

» Je geeft vormingssessies voor buitenlandse studenten die in België komen studeren (in 

het Engels); 

» Je geeft workshops rond intersectionele onderwerpen zoals actief anti-racisme, armoede, 

dekolonisatie, discriminatie en gender. 

Je geeft vormingen aan docenten en medewerkers internationalisering, en werkt samen met 

beleidsmakers  

» Je geeft workshops aan verantwoordelijken internationalisering en docenten m.b.t. 

internationale samenwerking en globale rechtvaardigheid; 

» Je werkt samen met beleidsmakers van het hoger onderwijs aan de ontwikkeling van een 

rechtvaardiger, evenwichtiger en duurzamer internationaliseringbeleid voor het hoger 

onderwijs. 

Je geeft vormingen aan professionelen uit o.a. de non-profit sector en overheden 

» Je verzorgt vormingen aan professionelen rond dekolonisatie van internationale 

samenwerking en mobiliteit, en evenwaardige partnerschappen; 

Je werkt mee aan de uitwerking van het educatieve (digitale) aanbod van UCOS  

 

Wie ben je? 

» Je hebt een degelijke bagage en ervaring met betrekking tot wereldburgerschap en 

culturele en maatschappelijke problematieken die gerelateerd zijn aan globale 

uitdagingen. Ervaring in het Globale Zuiden is een pluspunt. 

» Je hebt inzicht in intersectioneel denken en handelen. Persoonlijke 

ervaringsdeskundigheid wordt gezien als een meerwaarde bij het selectieproces. 

» Ervaring met internationale universitaire samenwerking of met gelijke kansen beleid is 

een troef. 

» Je beschikt over goede didactische vaardigheden en voeling met de doelgroep van 

studenten, medewerkers hoger onderwijs, professionelen uit overheden en non-profit.  

» Je kan kritisch denken stimuleren op maat van het doelpubliek en je kan op een 

objectieve en neutrale manier discussies faciliteren.  

» Je bent zeer taalvaardig (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands en in het Engels. 

Kennis van Frans is absoluut een troef.   

» Je kan vlot overweg met computerprogramma’s van MS Office, kennis van digitale 

leerplatformen is een grote troef.  

http://www.ucos.be/
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» Je houdt van teamwerk, kan goed om met feedback en staat ervoor open om jouw 

aanpak en die van anderen voortdurend te verbeteren. 

» Je bent bereid om in het weekend (max. twee zaterdagen per maand) en ’s avonds te 

werken. 

» Je kan je vlot verplaatsen naar de verschillende campussen van het Vlaamse hoger 

onderwijs, al dan niet met Cambio autodelen. Het bezit van een rijbewijs B is een 

meerwaarde. 

» De verplaatsing naar de werkplek vormt voor jou geen probleem: Karel Van Miertgebouw, 

Pleinlaan, 5 1050 Brussel (VUB-campus in Etterbeek). 

 

Wat bieden we je? 

» Een contract 0,5 VTE van bepaalde duur. Verlengbaar mits positieve evaluatie. 

» Verloning volgens barema B1c, snelle stijging van barema’s, vergoeding voor flexibel 

werken. Na 6 maanden in dienst maaltijdcheques bovenop de wedde. 

» Mogelijkheid tot thuiswerken, recuperatie van meeruren, en compensatie van flex- en 

overuren. 

» Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen. 

» Vergoeding woon-werkverkeer. 

» Abonnement op Blue-bike (vrij gebruik) en op Cambio autodelen (enkel voor 

werkgerelateerde verplaatsing). 

» Een boeiende samenwerking in een klein en dynamisch team, met ruimte voor initiatief. 

UCOS wil graag dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. UCOS 

moedigt daarom iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking, van harte aan te 

solliciteren. 

Sollicitatieprocedure 

» Verzenden van een e-mail ter attentie van Bert De bisschop met als bijlagen een 

motivatiebrief en een gedetailleerd CV via contact@ucos.be ten laatste op 21/ 08/2022. 

» Vermeld ‘Vacature Vormingsgever [je naam]’ in het onderwerp. 

» Schriftelijke proef wordt op tijd aangekondigd (mogelijks laatste week van augustus). 

» Mondeling gesprek: laatste week van augustus, eerste week van september 2022, 

mogelijk gevolgd door een tweede ronde. 

Meer informatie? Mail of bel gerust naar Bert De Bisschop voor meer informatie over 

de functie (bert.debisschop@ucos.be, 02 614 81 65). 

http://www.ucos.be/

