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VVOB is een internationale ontwikkelingsorganisatie met 
onderwijsprogramma’s en projecten in 10 landen wereldwijd. Ons hoofdkantoor 
ligt in Brussel, België.  

Wanneer je bij VVOB komt werken, word je een belangrijke speler in VVOB’s missie voor 
kwaliteitsvol onderwijs om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. We 
voeren onze programma’s en projecten uit met één gedeelde passie: de verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs. Onze teams van nationale en internationale experts 
bereiken dit door technische ondersteuning te bieden aan overheids- en andere 
onderwijsactoren. Daarbij zorgen we wereldwijd voor capaciteitsopbouw van 
overheden en andere actoren in het onderwijs. 

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

We zijn op zoek naar een Coördinator eNSPIRED die vanuit ons hoofdkantoor in 
Brussel proactief het eNSPIRED programma verder vorm geeft en opvolgt. Wil jij deze 
uitdaging aangaan? Lees dan snel verder!   

 

Verantwoordelijkheden van de 

coördinator eNSPIRED 

Als Coördinator eNSPIRED maak je deel uit van het team 

op het hoofdkantoor van VVOB dat zich inzet voor onze 

werking in België. In deze rol coördineer je het eNSPIRED 

programma en garandeer je zo de impact, duurzaamheid, 

relevantie, efficiëntie en effectiviteit van dit programma. 

eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond 

gelijke onderwijskansen.  

Sinds 2014 organiseren we werkwinkels, seminars en 

leerweken voor lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders 

en (toekomstige) leerkrachten met onderwijsexperts uit 

onze partnerlanden. We inspireren onderwijsprofessionals 

in Vlaanderen over hoe werken aan gelijke 

onderwijskansen en omgaan met diversiteit anders kan op 

basis van expertise uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.   
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Je takenpakket bestaat onder andere uit:   

• Je draagt bij aan het identificeren, formuleren, budgetteren, implementeren, monitoren en evalueren van 

het eNSPIRED programma  

• Je blijft op de hoogte van trends, ontwikkelingen en onderzoek binnen onderwijs, internationalisering van 

hoger onderwijs en internationale samenwerking, onder andere via extern en intern netwerken, en 

implementeert deze inzichten in het eNSPIRED programma.  

• Je voorziet, in samenwerking met de Communication Officer, de communicatie over het eNSPIRED 

Programma.  

 

 

Als jij onze Coördinator eNSPIRED wordt, dan zijn dit onder andere 

zaken waarmee jij je tijdens je werkweek bezighoudt: 

 

  
Er start een traject-op-maat met een van onze partnerhogescholen. Vandaag is 

de kick-off meeting om de doelstellingen, activiteiten, planning en 

ondersteuningsmodaliteiten van de samenwerking te bespreken. 

 

Tijdens het maandelijks overleg met de collega’s van de andere programma’s in 

België en de programmadirecteur bespreek je de laatste ontwikkelingen binnen 

jouw project. Je inspireert elkaar met frisse ideeën en bepaalt de focus voor de 

komende periode.  

 

Je hebt een overleg met de dienst Finance om de bestedingsgraad van het 

eNSPIRED programma samen te bekijken en te analyseren of dit on track is. 

Indien niet bekijk je samen welke acties nodig zijn om bij te sturen.  

 

Voor een bijdrage op een leeractiviteit ben je op zoek naar een expert over een 

globale onderwijsuitdaging. Je hebt een video call met een organisatie in Kenia 

om te verkennen of zij de gezochte expertise in huis hebben en de 

mogelijkheden tot samenwerking.  

 

Je woont een bijeenkomst bij van GSK België waar informatie gedeeld wordt 

over het gemeenschappelijk leertraject van een van de prioritaire thema’s van 

het nieuwe meerjarenprogramma. 

 

Focustijd! Je werkt samen met de Communication Officer aan een 

communicatieplan voor de komende 4 maanden. Jullie bespreken niet alleen de 

content die extern zal gedeeld worden, maar ook hoe dat zal gebeuren en 

stellen daarvoor een planning op.  

 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Klinkt dit als jouw droomjob? 

Lees dan verder om te kijken of je aan het gevraagde profiel voldoet 
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Wie ben jij? 
Je bent een teamspeler en netwerker met goede sociale vaardigheden en een hands-on 

mentaliteit. Hiernaast werk je ook graag zelfstandig en ben je creatief in het formuleren van 

nieuwe ideeën en het verbeteren van de organisatie en het eNSPIRED programma. Je hebt 

een uitstekend gevoel voor de werking van een complexe internationale organisatie, je werkt 

steeds kwaliteitsbewust en behoudt je zin voor verantwoordelijkheid. 

Je expertise en ervaring:  

• Je behaalde een masterdiploma in onderwijs, menswetenschappen of een ander 

relevant domein of gelijkwaardig door ervaring 

• Je hebt een grondige kennis van het onderwijssysteem, internationalisering van hoger 

onderwijs en de laatste ontwikkelingen binnen de onderwijssector.  

• Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement 

• Je hebt ervaring in change management en capacity development processen in de 

onderwijssector  

• Je bent contactvaardig en weet goed te netwerken 

• Je beheerst het Nederlands en het Engels, andere talen zijn een pluspunt.  

 

 

Relevante competenties:  

VVOB’s kerncompetenties:   

• Resultaatsgerichtheid 

• Samenwerking 

• Continue leren en verbeteren 

 

Functiespecifieke competenties:    

• Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 

•  360° empathie  

• Ontwikkelingsgericht 

• Creativiteit 

• Probleemanalyse en –synthese 
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Wat bieden wij?  

• 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 trein, tram, metro en 

bus, maaltijdcheques, hospitaliseringsverzekering en groepsverzekering 

• Door de mogelijkheid tot 50% telewerk kan je je werk en je privéleven beter op elkaar afstemmen. 

Verder is ons kantoor in Sint-Gillis vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.   

 

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

 

 

 

  

What’s next?     

Herken je je in bovenstaand profiel? Dan ben jij wellicht de kandidaat die we zoeken en dan  kijken we 

uit naar je motivatiebrief en CV! Tot 16 januari 2022 kan je je kandidatuur opladen via volgend 

webformulier: https://www.vvob.org/nl/werken/ind/coordinator-enspired     

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 functies waarvoor we iemand zoeken op https://www.vvob.org/en/vacancies 

VVOB voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun 

leeftijd, sekse, afkomst of handicap.  

 

https://www.vvob.org/nl/werken/ind/coordinator-enspired
https://www.vvob.org/en/vacancies
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www.vvob.org 


