
 

 

 

VACATURE Projectwerker participatie en gelijke onderwijskansen 

Plaats van tewerkstelling: 

Recht-Op – Hendriklei 19 -2660 Hoboken  

 

Recht-Op vzw is een armoedevereniging in Antwerpen. In het projectwerk gaan mensen in armoede 

in dialoog met organisaties over toegang tot rechten en uitsluiting. We werken rond toegankelijke 

dienstverlening, gebruikersparticipatie, GGZ, cultuur en onderwijs. 

Op het Kiel werken we met ouders rond gelijke kansen en partnerschap in het onderwijs. Met dit 

project willen we (meer) draagvlak creëren voor partnerschap tussen ouders en school en concrete 

aanbevelingen en handvaten bieden. De oudergroep komt tweewekelijks samen om ervaringen te 

delen, maar trekt ook naar buiten om in dialoog te gaan met onderwijspartners, vormingen te geven, 

… Een kern van ouders draait een langere tijd in het project mee, maar er wordt ook voortdurend 

ingezet op rekrutering en nieuwe instroom. Focus wordt gelegd op ouders in armoede met 

schoolgaande kinderen in  basisonderwijs.   

 

 

TAAKOMSCHRIJVING 

- Projectwerk met ouders uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen :  

- groepswerk we geven invulling aan concept partnerschap vanuit ervaringen van ouders.   

-  Vertalen van bevindingen naar vormingstrajecten met ouders om in dialoog te gaan met 

onderwijspartners  

- Contacten met partners onderwijs 

- Rekruteren nieuwe ouders  

- 1 dag per week inzet op activiteiten in de organisatie ( woe nm of avond betrokken bij 

jeugdwerkactiviteiten, inzet activiteiten e-incusie, acties…)  

 

 

PROFIEL 

- je hebt een diploma bachelor sociaal cultureel werk  



- je bent overtuigd van de kracht van participatief werken  

- je hebt ervaring in werken met groepen 

- je hebt ervaring in  werken met kwetsbare mensen/mensen in armoede (professioneel of via 

vrijwilligerswerk)  

- je hebt inzicht in structurele uitsluitingsmechanismen en kan strategisch een project uitwerken in 

samenwerking met mensen in armoede  

-  je ben communicatievaardig naar doelgroep, collega’s en externe instanties 

 -  je kan anderen motiveren tot enthousiaste inzet 

 

 

AANBOD 

- Een 30/38u  contract van onbepaalde duur (momenteel 2021) 

- Onmiddellijke indiensttreding 

- Standplaats : Antwerpen Kiel – Hoboken  

– Loon volgens PC 329.01 B1c  (max. 8  jaar anciënniteit) 

-Collegiaal werken in een actuele en boeiende omgeving met een gedreven equipe in een kleine 

organisatie 

 

PRAKTISCH 

Kandidaturen dienen via email ten laatste op vrijdag 8 januari 2021 toe te komen bij de coördinator 

van Recht-Op vzw  (diane.moras@recht-op.be ). De motivatiebrief dient vergezeld te zijn van een CV 

waaruit jouw opleiding, ervaring en je professionele loopbaan duidelijk worden.  

Sollicitatiegesprekken worden voorzien in de week van  11 januari 2021. 

 

Voor verdere info : Diane Moras  op 0473 240 055  en diane.moras@recht-op.be  
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