
 
 

VACATURE – Projectmedewerker gender en seksuele diversiteit in het onderwijs V/X/M 

(detachering 100%) 

Heb je een passie voor omgaan met (gender)diversiteit in de klas en op school? Kan je dit vertalen naar 

beleid en onderwijsprofessionals (leerkrachten, directies, CLB’s, ...) hierin begeleiden? Dan ben jij 

diegene die we zoeken voor deze boeiende functie! 

 

Onze organisatie 
Çavaria vzw is de Vlaamse koepel van holebi-, transgender- en intersekseverenigingen. Als sociaal-

culturele vereniging ondersteunen we de bij ons aangesloten verenigingen en komen we op voor 

gelijke kansen en rechten voor holebi's, transgender en intersekse personen, zowel in Vlaanderen als 

daarbuiten. 

Çavaria ondersteunt het brede onderwijsveld in het omgaan met diversiteit in de klas en op school. 

Çavaria benadert diversiteit hierbij vooral vanuit de invalshoeken gender (genderstereotiepe 

rollenpatronen, genderidentiteit, genderexpressie) en seksuele identiteit, maar legt voortdurend 

linken naar het brede diversiteitsverhaal, met thema’s zoals etnisch-culturele achtergrond, beperking 

en vele andere. 

We bieden trajectbegeleidingen aan zowel in kleuter-, lager, secundair als hoger onderwijs om scholen 

op een duurzame manier te helpen gender en (seksuele) diversiteit te verankeren in de eigen 

schoolcontext. Daarnaast bieden we ook eenmalige vormingen aan. Onze begeleiding is steeds 

praktijkgericht en volledig op maat van de school. www.schooluitdekast.be  

  

Je opdracht 
 Je werkt begeleidingstrajecten uit in samenspraak met de school: 

 Je werkt op basis van een online bevraging en in samenspraak met de school een 

traject uit van verschillende vormingen en contactmomenten. 

 Je stuurt het traject aan samen met de school en stuurt bij waar nodig. 

 Je geeft vorming aan leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs (afhankelijk van je 

eigen profiel en interesses) en aan andere onderwijsprofessionals: 

 Je boekt vormingen in en bewaakt de planning.  

 Je stemt de begeleiding af op maat van de school, en koppelt terug. 

 Je geeft vormingen aan leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.  

 Je ontwikkelt educatief materiaal voor leerkrachten: 

 Je onderhoudt contacten met klascement en promoot de educatieve materialen van 

çavaria. 

http://www.schooluitdekast.be/


 Je kijkt kritisch naar het huidige materiaal en vernieuwd het aanbod waar nodig. 

 Je adviseert scholen bij vragen: 

 Je gaat in op vragen tot advies, zowel telefonisch, via mail als op afspraak. 

 Je neemt deel aan de activiteiten van çavaria: 

 Je werkt samen met de beleidsmedewerker onderwijs. 

 Je participeert in een onderwijsoverleg en geeft input aan de beleidsmedewerker rond 

gender en seksuele diversiteit in het onderwijs. 

 Je neemt deel aan overleg met andere vorminggevers en aan het teamoverleg.   

 Je zorgt voor de communicatie van je activiteiten binnen de werking van çavaria.  

 

Je profiel 
Kennis 

 Je hebt kennis over en affiniteit met de thema’s seksuele diversiteit en genderidentiteit. 

 Je hebt kennis van en inzicht in strategieën en vormingsmethodieken om vooroordelen te 

bestrijden. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands. 

 Je hebt kennis van courante ICT-toepassingen. 

Vaardigheden 
 Je kan trajecten opstarten, opvolgen, bijsturen en evalueren. 

 Je kan vlot informatie verwerken en hier de essentie uithalen. 

 Je kan schoolteams, directies en andere onderwijsprofessionals begeleiden en coachen op 

structureel niveau.  

 Je kan scholen en leerkrachten enthousiasmeren en meenemen in een verhaal. 

Attitudes 
 Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar. 

 Je bent assertief en je kan goed grenzen stellen. 

 Je bent planmatig sterk en kan zelfstandig werken. 

 

Ons aanbod 
 Je bent voltijds aangesteld in het onderwijs zodat je via het systeem van ‘verlof wegens 

bijzondere opdracht’ tewerkgesteld kan worden (detachering). 

 De detachering wordt per jaar aangevraagd. De detachering loopt van 1/09/2019 tot 

31/08/2020.  

 Vakantieregeling en vergoeding woon-werkverkeer volgen de afspraken van PC 329 (sociaal-

cultureel werk). 

 Je krijgt een zinvolle job in een bloeiende beweging. 

 Je werkt in een jong en dynamisch team met een open organisatiecultuur. 



 Je werkplek is in Gent, in de Kammerstraat 22, op 15 minuten wandelen van het Station Gent-

Dampoort. We hebben ook een werkplek in Antwerpen, op de Draakplaats, op 10 minuten 

wandelen van het Station Antwerpen-Berchem. Er is mogelijkheid tot thuiswerk. 

 Startdatum 1 september 2019.  

 

Selectieprocedure 
Interesse? Stuur dan voor 23 juni je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar sollicitaties@cavaria.be t.a.v. 

Els Pieraerts, intern coördinator.   

Contact en verdere informatie via sollicitaties@cavaria.be of 09 223 69 29. 

De eerste selectie* gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Gesprekken vinden plaats op 8 en 9 juli 

in Gent. 

*Diversiteit stimuleert kwaliteit. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en 

vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, afkomst, 

leeftijd of beperking.  
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