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Deel jij onze ambitie om ervoor te zorgen dat alle leerlingen wereldwijd kunnen genie-
ten van hun fundamenteel recht op kwaliteitsvol onderwijs? Ben jij er ook van over-
tuigd dat kwaliteitsvol onderwijs gelijke kansen verzekert voor iedereen en de sleutel 
tot een rechtvaardigere wereld is? 

We zijn op zoek naar een senior onderwijsadviseur - secundair onderwijs die 
vanuit ons hoofdkantoor in Brussel mee de schouders zet onder onze werking om dit 
te kunnen realiseren. Wil jij deze uitdaging aangaan? Lees dan snel verder!  
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Verantwoordelijkheden van de  
senior onderwijsadviseur  
Op het VVOB-hoofdkantoor in Brussel zijn er vier senior 
onderwijsadviseurs; één per sub sector waar we in werken: 
kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en 
technisch en beroepsonderwijs. Als de nieuwe senior onder-
wijsadviseur secundair onderwijs ondersteun je de VVOB 
landenteams op vlak van de programma’s en projecten 
in het secundair onderwijs. Verder neem je een actieve 
rol op in het formuleren en indienen van kwaliteitsvolle 
nieuwe onderwijsprogramma’s en -projecten. 

Je werkt nauw samen met de andere senior onderwijsadvi-
seurs, de landenteams die je ondersteunt, alsook met onze 
M&E- en onderzoek adviseurs, grants coördinatoren en de 
partnerships manager. Je rapporteert aan de programma 
directeur. Je reist regelmatig voor korte periodes (zeven tot 
tien dagen) naar verschillende landen. 



Je hebt een vergadering via Skype met de programma manager in Rwanda om samen 
de voortgang van de verschillende programma’s te bespreken. Je bekijkt waar de uit-
dagingen liggen, hoe deze aan te pakken en welke lessen we hieruit kunnen leren. Ook 
stel je een planning op voor het indienen van een tussentijds rapport dat naar de donor 
verstuurd moet worden voordat de deadline verstreken is. 

Je hebt een bespreking met de onderzoeksadviseur om de feedback te formuleren op 
het onderzoeksrapport dat geschreven is door onze universiteitspartners in Zuid-Afri-
ka. Jullie bekijken ook samen welke opportuniteiten er zijn om de onderzoeksresulta-
ten te verspreiden voor een breder publiek.

Je gaat naar de Europese Commissie waar je tijdens een lunchseminar een presentatie 
geeft over klimaatonderwijs en onze expertise hierrond. De feedback die je ontvangt 
is positief en je gaat terug naar kantoor met een paar nieuwe interessante contacten.  

Je zit samen met de programma directeur om je agenda voor je bezoek aan Uganda 
te bekijken. Naast meetings met het VVOB-team in Uganda om het logisch kader en 
het budget van het nieuwe project te finaliseren, bezoek je ook de potentiele partners 
in het nieuwe project om de samenwerking verder te bespreken en te formaliseren. 
En waarom niet meteen van de gelegenheid gebruik maken om met een donor af te 
spreken? 

Volgende week wordt er een VVOB-nieuwsbrief uitgestuurd naar de partners en (po-
tentiele) donoren van VVOB. Je schrijft hiervoor een artikel over VVOB’s expertise en 
realisaties op vlak van algemeen secundair onderwijs.

Als jij onze nieuwe senior onderwijsadviseur wordt, dan zijn dit onder 
andere zaken waarmee jij je tijdens je werkweek bezighoudt:

 
Ziet dit eruit als je droomjob? Kijk dan of je aan het gevraagde profiel voldoet. 
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Wie ben je?
Je bent een echte teamspeler die VVOB programma’s en projecten ontwikkelt, ondersteunt en versterkt.  
Je bent een kei in communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, en je deelt graag je onderwijsexpertise  
met collega’s, partners ’s en andere relevante actoren. Verder beschik je over het volgende:

Ervaring en expertise:
• Je hebt een relevante masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring; 

• Je hebt minstens 7 jaar professionele ervaring inzake onderwijs, bij voorkeur in een internationale context; 

• Je hebt minimum twee jaar werkervaring in de sector van internationale samenwerking;

• Je hebt theoretische en praktische kennis van het secundair onderwijs, professionele  ontwikkeling van leerkrach-
ten en schoolleiders, en institutionele capaciteitsontwikkeling;

• Je hebt ervaring met project cycle management, en monitoring & evaluation van programma’s;

• Je hebt ervaring met het voorbereiden en geven van presentaties voor een internationaal publiek;

• Je hebt ervaring met het formuleren van kwaliteitsvolle concept notes en projectvoorstellen voor verschillende 
donoren; 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Engels en het Nederlands; kennis van het Frans en Spaans is een plus; 

• Je bent bereid om regelmatig internationale reizen af te leggen en soms buiten de normale werkuren te werken;

• Je hebt ervaring met het werken in een multicultureel team. 

Relevante competenties: 
VVOB’s kerncompetenties:  

• Resultaatsgerichtheid

• Samenwerking

• Continue leren en verbeteren 

Functiespecifieke competenties: 

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en luistervaardigheid;

• 360° empathie;

• Betrouwbaarheid;

• Creativiteit;

• Probleemanalyse en –synthese
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Wat bieden we? 
• Een uitdagende functie in een groeiende internationale organisatie met veel ruimte voor professionele  

ontwikkeling; 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur; 

• Salaris volgens barema A111 (cf. Vlaamse overheid), gratis woon-werkverkeer met fiets, trein, tram en bus,  
maaltijdcheques, hospitaliseringsverzekering en groepsverzekering. 

Wanneer kan je starten? 
Wat ons betreft zo snel mogelijk!

Je werkplek:
VVOB’s hoofdkantoor in Brussel

 

Hoe solliciteren?
Herken je je in bovenstaand profiel? Dan ben jij wellicht de kandidaat die we zoeken en kijken we uit naar je  
motivatiebrief en CV! Deze kun je tot uiterlijk 2 maart doorsturen naar recruitment@vvob.org. Vergeet niet de  
functietitel te vermelden in de onderwerpregel van je e-mail.   

Geshortliste kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een interview. De kandidaat die het 
beste aansluit bij het profiel dat we zoeken zal daarna ook nog worden uitgenodigd voor een assessment, voordat 
er een contract wordt aangeboden. 

Is dit niet precies de functie waarnaar je op zoek bent? Kijk dan op onze website voor eventuele andere  
openstaande functies op https://www.vvob.org/en/vacancies.

VVOB voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, 
afkomst of handicap. 
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VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A 

1060 Brussels 
Belgium

 
T • +32 (0)2 209 07 99 

E •  info@vvob.be

www.facebook.com/vvobvzw

@VVOBvzw

www.youtube.com/VVOBTube

www.linkedin.com/company/vvob

www.vvob.be | www.vvob.org


