
VACATURE 

 

Directeur vzw Openluchtklassen (VOK) 
 

 

 

De vzw Openluchtklassen ondersteunt bos-, zee-, sneeuw-, cultuur- en sportklassen van meer dan 500 scholen. 

Wij zorgen voor goede voorwaarden op pedagogisch, sociaal, financieel en organisatorisch vlak voor elk van 

deze projecten.  

Wij zoeken met ingang van woensdag 1 maart 2023 een nieuwe 

 

Directeur  

Functie: 

Je bent zowel intern als extern het aanspreekpunt van onze vereniging. 

Je geeft onze vereniging verder mee vorm en belichaamt onze vooropgestelde doelstellingen binnen een 

veranderend economisch klimaat. 

Je hanteert een visionair en strategisch leiderschap. 

Je stuurt de medewerkers van jouw team adequaat aan en zorgt voor verbinding. 

Je bent verantwoordelijk voor de contacten met de scholen en de openluchtklascentra. 

Je bouwt een duurzame relatie op met de scholen en gaat regelmatig in de centra op bezoek. 

Je werkt een nieuw business plan uit dat een duurzame en solide toekomst van onze vereniging verzekert. 

Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen bij gewijzigde (wettelijke) context op maatschappelijk, 

pedagogisch en administratief vlak. 

Een belangrijke opdracht is de nauwe samenwerking met de voorzitter van de pedagogische werkgroep én een 

actieve deelname aan de werkgroepvergaderingen. 

De nieuwe ontwikkelingen binnen digitalisering volg je op en vertaal je naar onze organisatie toe. 

 

Profiel: 

Je onderschrijft de missie en visie van VOK en draagt deze uit. 

Je hebt een hart voor het voortdurend wijzigend onderwijslandschap. 

Je aanpak is oplossingsgericht, nauwgezet en systematisch binnen je verschillende opdrachten als 

eindverantwoordelijke. 

Je bent gepassioneerd in leiding geven, coördineren, het aansturen en coachen van een klein team.  

Je bent communicatievaardig. 

Je spreekt vloeiend Frans voor contacten met de Franstalige centrumverantwoordelijken. 

Je bent een goede onderhandelaar. 

Je bent verantwoordelijk voor een transparant en adequaat financieel beheer.  

Je behaalde minimaal een bachelor diploma. 

Ervaring met onze vereniging en/of de jeugdreissector is een pluspunt.  

 

Aanbod: 

Een aanstelling kan via een detachering (uit een vaste benoeming in onderwijs) of op contractuele basis  met 

ingang van woensdag 1 maart 2023. 

 

Bij een aanstelling via een detachering bieden we 

- een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut, vaste benoeming en salaris. Hiervoor is 

het aangewezen dat je vast benoemd bent in je school.  

Bij een contractuele aanstelling bieden we  

- een contract van onbepaalde duur  

- een aantrekkelijk salaris aangevuld met extra legale voordelen zoals groepsverzekering, vergoeding 

woon-werkverkeer en tussenkomst in maaltijden 

- een uitgebreid pakket vakantiedagen  

 

Onze kantoren, Guimardstraat 1, liggen op 15 minuten stappen van het station Brussel-Centraal. 

 

Solliciteren: 

Je kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae, dient ons te bereiken uiterlijk op woensdagmiddag 7 

december 2022, gericht aan Jo Coppens, voorzitter VOK, jo.coppens.mb@gmail.com  

Je krijgt onmiddellijk een ontvangstbericht. 

mailto:jo.coppens.mb@gmail.com

