
 

Een scholenwerking starten 

 
 
 
 
 
 
Wat? In deze ‘startersgids’ geven we alle belangrijke info over hoe je met enkele mensen samen 
workshops op scholen omtrent het holebi en/of trans thema gemakkelijk kunnen organiseren. 
 
Voor wie? Iedereen die nieuw of startend is in het coördineren van workshops op school. 
 
Meer info? Deze gids werd opgesteld door Dries van Wel Jong Niet Hetero. Meer info kun je daar altijd 
vinden. 
   



Waarom doen we dit? 
 

Waarom doen wij scholenwerking? 
Iedereen van Wel Jong Niet Hetero en de lokale groepen hebben een 
droommaatschappij waar holebi en/of trans zijn geen enkel 
probleem meer is. Vandaag is die droommaatschappij er nog niet. 
Veel van de problemen komen ook vaak uit onwetendheid en 
stereotypen. 
 

Hoe lossen we de problemen op? 
Die onwetendheid en stereotypen willen we weg. Dit kan het beste 
door iedereen in contact te laten komen met mensen die holebi en/of 
trans zijn. We bieden dus sensibilisering en informatie door naar de 
jongeren zelf te stappen. 
 

Wat doen we dan? 
Met ‘scholenwerking’ bedoelen we workshops omtrent het holebi en/of trans thema op school die 
worden uitgevoerd door jongeren die zelf ervaring hebben met dit thema. De workshops zijn met 
meestal met een klasgroep (max 25 leerlingen) en duren best 2u. De sprekers geven soms een 
persoonlijke getuigenis, maar dat is niet nodig als die persoon dat niet wil. We hebben verschillende 
methodieken op schooluitdekast.be die klaar zijn om te gebruiken om over het thema te praten. 
 

Hoe organiseer je de scholenwerking? 
 

 
 



Bovenstaand model toont de 3 belangrijke stukken die je nodig hebt om op een vlotte manier de 
workshops op school te kunnen geven: 

● Scholenwerkers: elke workshop wordt geleid door minstens één, liefst twee sprekers. Dit zijn 
vrijwilligers of stagiairs die kennis hebben over het thema en weten hoe ze zo’n workshop 
aanpakken. 

● Promo en organisatie: promotie om de workshops bekend te maken, promotie om nieuwe 
scholenwerkers te vinden en organisatie van de workshops zelf (veel e-mails om te weten 
hoeveel, waar, wanneer en facturatie op het einde) 

● Inhoud en methodieken: het beschikbaar stellen van methodieken om de leerlingen mee te 
krijgen en een gesprek op gang te krijgen. 

 
Hieronder vind je per deeltje wat meer informatie wat er allemaal moet gebeuren om het optimaal te 
doen draaien. 
 

Scholenwerkers  

Intake en opleiding 
Voor elke persoon die wil meehelpen aan de workshops heb je best eerst een intake gesprek. Via dat 
gesprek kun je de persoon al wat leren kennen, samen kijken waarom ze precies voor de klas willen 
staan en waar ze misschien nog wat stappen kunnen zetten. Het is ook de perfecte moment om de 
basisuitleg (genderkoek, intersectionaliteit) te doen. 
 
Na de intake krijgen ze een digitaal bundel mee over hoe zo’n workshop nu precies in elkaar zit (zie ‘ik 
word scholenwerking’ bijlage). Daarna organiseer ik een opleidingsmoment met alle nieuwe mensen 
(meestal één keer per kwartaal). Dit opleidingsmoment kun je nog steeds boeken bij Wel Jong Niet 
Hetero. 
 

Intervisie 
Workshops geven kan soms een ‘eenzame’ taak zijn. Je ziet elkaar tijdens de workshops, maar daarna 
niet meer. Het is altijd leuk om een soort van teambuilding momentje te houden, waarbij men ook 
eens ervaringen op scholen kan delen en misschien tips kunnen uitwisselen. 
 

Contact met scholenwerkers 
Om tijdens de organisatie van de workshops de scholenwerkers te kunnen zoeken, heb je nood aan 
afspraken hoe je die communicatie doet. We maakten op dit moment vaak gebruik van een 
Facebookgroep waar de aanvragen gedropt worden. Niet iedereen zit echter op Facebook, daarom is 
het misschien handig om periodiek een e-mail uit te sturen met de ‘openstaande workshops’. Je kan 
ook op zoek gaan naar andere manieren (zoals persoonlijk chatten). 
 

Promo en organisatie 

Workshop aanbod promoten 
Scholen zijn moeilijk om binnen te geraken. Het begint bij één persoon te vinden binnen de school die 
zich wil inzetten om de workshops uit te voeren. Die moet dan bij de school gaan smeken om de 
planning en kostprijs te krijgen. 
 
Daarom zijn algemene acties zoals een e-mailing of een brief naar alle scholen sturen weinig effectief. 
Je moet op zoek gaan naar plaatsen/momenten waar leerkrachten op zoek zijn naar info omtrent het 
onderwerp. Enkele ideeën: 



● website schooluitdekast.be → scholen die via çavaria vragen stellen zien zo het aanbod. 
● Google (advertenties) → leerkrachten zullen vaak starten met ‘holebi’, ‘spreker’, ‘trans’, 

‘workshop’ op te zoeken; zorg dat je website op deze woorden reageert 
● via-via → netwerk gebruiken 
● lokale diensten → via gemeentediensten (onderwijscentrum ed) kun je het aanbod kenbaar 

maken 
 
PS: je vindt een lijst van alle scholen op de Vlaamse website, 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/lijsten 
 

Vrijwilligers rekruteren 
Altijd belangrijk om nieuwe scholenwerkers te vinden. Dit kan je het gemakkelijkst door via volgende 
kanalen de vrijwilligersvacatures beschikbaar te maken. 

● Eigen website 
● Op cafés/activiteiten 
● Vrijwilligersplatforms: vrijwilligerswerk.be, GiveADay.be, lokale vrijwilligersplatforms (vb Gent 

vrijwilligerspunt), jeugdwerkjobs.be 
● Via Facebook vacature functie 

 
Je kan ook altijd hogescholen/universiteiten aanschrijven voor stagiairs. Via opleidingen als sociaal 
werk, lerarenopleiding, pedagogiek en gender+diversiteit zijn er veel mensen die wel willen helpen.  
 

Fasen van organisatie 
De afhandeling van elke aanvraag tot workshop volgt vaak een vast stramien. Door dat stramien stap 
voor stap te volgen en via standaard e-mails te werken kun je jezelf heel wat tijd besparen. 

 
 
Voor mij is elke aanvraag voor workshops een ‘dossier’. In dat dossier moet je doorheen de stappen 
volgende dingen en taken duidelijk krijgen en uitvoeren. 
 

Fase  Wat moet je weten/doen?  Uitleg 

Eerste contact  Naam en locatie school 
Aantal workshops 
Datum en tijd workshops 

We maken ons aanbod duidelijk en 
vragen wat de school wenst.  
Past alles daarin?  
Zijn er enkele dingen die op maat 
aangepast moeten worden? 

On hold   De school moet akkoord gaan  met 
- Werkwijze in de workshop 
- Kostprijs 

We starten pas met vrijwilligers 
zoeken als we een OK hebben op de 
afgesproken werkwijze en kostprijs 

Vrijwilligers zoeken  Vrijwilligers zoeken en inplannen  Op basis van de kennis hierboven 
kun je berekenen hoeveel 
vrijwilligers je nodig hebt 

Vorming uitvoeren  De workshops staan klaar om uitgevoerd te worden want je weet: 
- Naam, locatie, datum en tijd 
- Welke vrijwilligers zullen langsgaan 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/lijsten


Je stuurt een laatste bevestiging/reminder naar zowel de school als de 
vrijwilligers dat alles vast gepland staat. 

Evaluatie + factuur  - Vragen naar evaluatie 
- Factuur opmaken en uitsturen 

Als de workshop uitgevoerd is 
handel je alles administratief af. 
Factuur, vrijwilligersvergoeding en 
nog kort vragen hoe ze de workshop 
vonden. 

Klaar  Factuur en vrijwilligers zijn betaald, alles is klaar voor beide partijen. 

 
 
Nog even samengevat: voor elke workshops of ‘dossier’ kun je volgende parameters vastleggen (past 
misschien mooi en een excelleke hihi). 

Naam+locatie  Aantal WS  Datum WS  Planning WS 

Scholenwerkers  Voldoende sprekers?  Reminders gestuurd?  WS uitgevoerd? 

Factuur gestuurd?  Vrijwilligers vergoed?     

 
In bijlage vind je ook de sjablonen die ik tot nu toe gebruikte tijdens het e-mailen. 
 

PS: als je gebruik maakt van Gmail, weet ik een heel handige plugin die je kan gebruiken om je 
e-mails te ordenen in ‘dossiers’ (de screenshot van de fasen komt daar ook van). Een echte 
aanrader! Ga eens langs bij mij (Dries) als je hier meer over wilt weten. 

 

Spreiding 
Het is duidelijk dat er eenzelfde patroon van aanvragen ontstaat. Het gewicht van aantal workshops 
ligt altijd in februari-maart. We zien ook dat door de grotere bekendheid van IDAHOT op 17 mei, 
scholen hier ook meer op beginnen in te zetten. Meestal worden deze workshops gepland in de week 
net voor een krokus- of paasvakantie. 
 



 
 
Nu je dit weet, kan je tijdens de organisatie van de workshops volgende strategieën toepassen. 

1. Op voorhand met je vrijwilligers afspreken of ze zich in februari/maart intensief willen 
engageren en beschikbaar houden. 

2. Scholen die geen vaste data nodig hebben proberen afleiden naar maanden waar het minder 
druk is. 

3. Via de website communiceren over deze spreiding en hen aanmanen om op tijd te boeken 
(liefst in het eerste semester boeken) 

 

Inhoud en methodieken 

schooluitdekast.be 
De meest gebruikte methodieken staan elk apart op de website schooluitdekast.be. Toen was het idee 
dat er geen draaiboek was en iedereen gewoon op zichzelf besliste welke methodieken die wou 
gebruiken. We merken echter dat het voor (zeker nieuwe) scholenwerkers belangrijk is om een eerste 
standaard werkwijze voor zich te hebben, waar ze dan bij wat ervaring gemakkelijk van kunnen 
afwijken. 
 

Draaiboek 
Belangrijk dus om een draaiboek te hebben. In bijlage vind je het draaiboek gebruikt door Wel Jong 
Niet Hetero. Het is altijd aangeraden om samen met de vrijwilligers dit draaiboek stelselmatig aan te 
passen naar wat jullie het beste vinden. Voor tips mogen jullie altijd bij Wel Jong Niet Hetero 
aankloppen. Ook het onderwijsteam van çavaria (Kaj Poelman) staat ook altijd klaar om hier mee te 
denken. 
 

Getuigenis 
De afgelopen jaren hebben we minder aandacht besteed aan het geven van een ‘getuigenis’. Dit 
omdat er zo veel diversiteit bestaat binnen de holebi en trans familie, leek het weinig correct om maar 
één ervaring te delen. Onderzoek (zie https://www.movisie.nl/publicatie/doing-it-optimal-impact) 

https://www.movisie.nl/publicatie/doing-it-optimal-impact


heeft aangetoond dat een getuigenis alsnog de meeste impact levert bij de aanvaarding van holebi- en 
transpersonen mits volgende voorwaarden: 

● Benoem duidelijk bij welke ‘groep’ je hoort 
● Leg de negatieve gebeurtenissen uit, maar focus zeker op de positieve dingen 
● Laat vragen mogelijk 

 

Workshops op school 
Éénmaal als de drie puntjes hierboven goed draaien, is alles en iedereen klaar voor de workshops. 
   



Hoe begin je hieraan? 
 

Scholenwerkers 
● Maak kennis met je vrijwilligers! 
● Maak een Facebook-groep of e-maillijst aan waar je alle scholenwerkers bundelt 
● Spreek met de scholenwerkers af hoe die het liefst op de hoogte gehouden willen worden en 

of ze specifieke wensen hebben binnen hun vrijwilligerswerk 
● Stel je eigen opleidingsbundel en draaiboek op en deel het met alle scholenwerkers 
● Plan enkele intervisie/teambuilding momenten 

 

Promo en organisatie 
● Zet de promo voor de workshops klaar op je website en op andere plaatsen 
● Zet de vrijwilligers vacature online en verspreid die 
● Plan een ‘startmoment’ in het begin van het schooljaar, waar je extra externe promo rond 

maakt 
● Maak een dossierlijst aan waar je alle workshops gaat bijhouden 
● Spreek intern hoe jullie de nieuwe aanvragen willen behandelen (welke lijst gebruiken, wie 

doet welke fase…) 
● Spreek intern af hoe jullie de administratie willen regelen (wie maakt facturen, wie controleert 

de betaling, hoe worden de vrijwilligers vergoed) 
 

Inhoud en methodieken 
● Maak een draaiboek om te delen met alle scholenwerkers 

   



Nog enkele laatste tips 

Nieuwe scholenwerkers 
Het hebben van voldoende scholenwerkers is belangrijk om de werking vlot te doen draaien. Plan 
daarom zeker in het eerste semester (wanneer de vraag lager is), enkele grote wervingscampagnes. 
Tot nu toe lijkt het werven van mensen van buitenaf het meeste nieuwe mensen aantrekt voor de 
scholenwerking. 
 

Administratie en geld 
Scholen betalen voor de workshops en vrijwilligers worden vergoed voor hun verplaatsing (of meer). 
Het is een belangrijke beslissing die impact kan hebben op de werking en administratieve rompslomp. 
Ik stel het volgende voor. 
 

Prijs per workshop  Forfaitaire vergoeding voor scholenwerkers 

50 EUR/ws  9 EUR per dag (bij verplaatsing binnen woonstad) 

20 EUR per dag (bij verplaatsing buiten woonstad) 

 

Prijs per workshop 
50 EUR/ws lukt gemakkelijk. Als het hoger gaat, begint het soms wat moeilijker te worden. Door één 
prijs te hebben, is dat makkelijk te communiceren en te controleren. 
Er is ook reeds geëxperimenteerd met een dalende prijs als scholen meer ws afnemen, maar dat heeft 
niet al te veel impact gehad. Meestal hebben scholen een vast aantal workshops nodig (bv alle 
vierdes) en zijn ze moeilijk te overtuigen om dan nog één of twee extra te doen. 
 

Vergoeding voor scholenwerkers 
Dit moet je zeker eens intern afstemmen. Als mensen verder dan de stad moeten en een trein moeten 
nemen, is een heen en terug ticket 15,4 EUR (rail pass, niet go pass). Dan nog een kleine 5 EUR voor 
de moeite is een mooie appreciatie. Als het in de stad zelf is, is de verplaatsing vaker per fiets of 
openbaar vervoer, wat 4,3 EUR kost. Nog een kleine 5 EUR voor de moeite brengt 9 EUR per dag. 
 
Ik raad hier een ‘forfaitaire vergoeding’ aan. Dit is anders dan een ‘reële vergoeding’. We kennen 
allemaal het binnenbrengen van treintickets die terugbetaald worden. Dat is reële vergoeding. Met 
forfaitair hoef je die tickets niet te hebben als bewijs en mag je dit gewoon overschrijven. Het bewijs is 
dan je rekeninguittreksel, waar in de omschrijving moet staan dat het ‘forfaitair’ is. Zo bespaar je jezelf 
en de vrijwilliger een grote administratieve rompslomp. Meer info en tips over forfaitaire onkost vind 
je ook bij Wel Jong Niet Hetero. 
 

Betalen na of voor de workshops 
Omdat de workshops last-minute vaak veranderen kiezen we nu voor alles van betaling na de 
workshops te laten uitvoeren. Je kan er ook voor kiezen om dit misschien ervoor of gedeeltelijk ervoor 
te laten gebeuren. Dit om alvast een engagemente van de school te vragen. Hier kan 
geëxperimenteerd worden. 
 



Scholen en grenzen 
De organisatie van een school is enorm. Er is dus heel weinig beweegruimte. Voor een workshop van 
twee lesuren moet er met de andere leerkrachten afspraak gemaakt worden om tijd vrij te maken. 
Daarnaast moet er ook nog budget vrij gemaakt worden dat ook extra gereguleerd is. Sommige 
scholen werken ook met een ‘maximumfactuur’, wat wil zeggen dat de factuur voor de ouders nooit 
een bepaald bedrag mag overschrijden. Hierdoor kunnen ze de kosten van de workshops niet 
doorrekenen naar de ouders. 
 
Omdat scholen net zo moeilijk te overhalen zijn, is het ook gewoon belangrijk om op tijd te weten 
wanneer een ‘onderhandeling’ te stoppen. Als je hoort dat ze geen 2u kunnen beschikbaar stellen, durf 
‘nee’ zeggen. Als ze het bedrag niet kunnen betalen, zeg ook op tijd ‘nee’. 
 

De groetjes 

 
   



Bijlage: sjabloon e-mails 
 

Eerste contact 
Als de aanvraag net binnenkomt, stuur ik een zeer standaard antwoord terug. Je kan op het einde wel 
nog wat specifieke zaken/vragen beantwoorden, maar er kunnen in de beginfase heel wat afvallen, 
dus daarom niet meteen te veel energie in steken. 
 

Hey 
 
Ik ben Dries, verantwoordelijke voor ons project 'School uit de Kast'. Wij organiseren 
workshops op middelbare scholen omtrent het seksuele en gender diversiteit. 
 
Onze workshops bevatten verschillende methodieken die je ook kunt vinden op onze site 
'https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken'. De workshops duren 
ongeveer 2u. We streven steeds naar groepen van maximum 25 jongeren. Wij zorgen vooor 2 
sprekers, die steeds vrijwilliger zijn. We vragen steeds een vergoeding van 50 EUR per 
workshop van 25 jongeren. 
 
Ik denk dat we je zeker kunnen helpen. Nog meer informatie of als je meteen wilt boeken kan 
het via 
https://www.schooluitdekast.be/leerkrachten-secundair-onderwijs/vormingen/workshop-doo
r-jongeren-voor-jongeren. Als je nog vragen hebt, mail gerust. 

 

Reminder voor de school 
Als alles gepland is, nog een reminder dat we langskomen en wanneer we zullen toekomen. 
 

Hey 
 
Binnenkort komen we naar jou school om workshops over gender en seksuele diversiteit te 
geven. Hierbij geef ik even een samenvatting. 
 
Datum: XXXX 
Locatie: XXXX 
 
Sprekers: XXXX, XXXX 
 
We zullen er zijn vanaf XXXX. We hebben een lokaal nodig met een computer met internet en 
een beamer. Als u een overzicht hebt van de klas- en lokaalindeling, mag u dat zeker 
meegeven. 
 
Als er nog vragen of opmerkingen zijn, stuur gerust! 
 

Reminder voor de scholenwerkers 
Nog wat uitgebreide info voor de scholenwerkers. 

 
Hey 
 
Binnenkort is het weer een workshop. Hieronder geef ik een samenvatting. 



 
Datum: XXXX 
Locatie: XXXX 
Contactpersoon: XXXX 

 
Concept van de dag 
XXXX 
Leeftijdsgroep: XXXX 
 

 
Timing 
XXXX 

 
Altijd handig om 20 minuten op voorhand op de school te zijn, om jullie lokaal te installeren. 

 
Wie geeft de workshops? 
XXXX 
Ik start zo een FB-chat op voor jullie, zodat jullie verder kunnen afspreken waar nodig! 
 
Hoe kan ik mij nog goed voorbereiden? 
Lees zeker even op de site hoe je best een sessie opbouwt: 
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/hoe-bouw-ik-een-sessie-op. Daarnaast 
gebruik je de methodieken op de site om door je workshop te gaan: 
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken. 
 
Heb je nog vragen? Stuur gerust! 

 

Evaluatie en facturatie 
 

Hey 
 
De workshops op uw school liggen al enkele dagen achter ons. In bijlage vind je de factuur. 
Klopt deze? Zo ja, kun je die doorsturen naar de boekhouding? 
 
Graag blijven we ons continu verbeteren. Daarom wil ik u vragen of u ons evaluatieformulier 
kunt invullen. U vindt het via XXX. 
 

Bijlage: ik word scholenwerker opleidingsbundel 
 
Alle informatie voor beginnende scholenwerkers staat op de site schooluitdekast.be > sprekers op 
school > informatie. Je vindt de volledige bundel daar in PDF (rechtstreeks via 
https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/wysiwyg/ik_word_scholenwerker.pdf). 

 
   

https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/wysiwyg/ik_word_scholenwerker.pdf


Bijlage: vacature scholenwerkingscoördinator 
 
 

Functietitel  Coördinator van workshops omtrent homoseksualiteit en (trans)gender 

Inleiding  Wel Jong Niet Hetero is een jeugdorganisatie voor holebi- en 
transjongeren. We streven naar een samenleving waar iedereen zichzelf 
kan zijn. 
 
Omdat holebi- en transjongeren het vaak moeilijk hebben om op school 
zichzelf te kunnen zijn, organiseren wij workshops op school om alle 
jongeren wat meer informatie te bieden over wat seksuele en 
genderdiversiteit nu écht betekent. 
 
Elke workshop wordt begeleid door twee vrijwilligers. Hiervoor hebben 
we een vrijwilligersploeg die steeds staat te springen. 
 
We organiseren ongeveer 200 workshops per jaar, over het hele land. De 
vraag vanuit de scholen blijft ook stijgen. Voor de organisatie van deze 
workshops zijn we op zoek naar mensen die de coördinatie van deze 
workshops tot een goed einde kunnen brengen. 

Taakomschrijving  Vragen van de school coördineren 
- Vragen van scholen beantwoorden of doorsturen 
- Via e-mail afspraken maken omtrent het organiseren van 

workshops 
- Administratie na de workshops verwerken: facturen naar de 

school sturen en vrijwilligers vergoeden 
 
Contact met de vrijwilligersploeg onderhouden 

- Nieuwe vrijwilligers opvangen 
- Opleiding voor vrijwilligers organiseren (hoef je zelf niet uit te 

voeren, dit kan Wel Jong Niet Hetero verzorgen) 
-  

 
[Optioneel] Zelf workshops begeleiden: je hoeft zelf niet voor de klas te 
gaan staan, als je dit zelf niet wilt. Natuurlijk mag dit zeker als je dat ziet 
zitten! 
 
Per schooljaar zoeken we steeds 2 coördinatoren, zo worden de taken 
wat lichter. 

Profiel  Organisatorische supermens 
- Je bent een gestructureerd persoon zodat scholen en 

vrijwilligers weten wat te doen. 
- Vlot met e-mail en administratie (naar scholen en naar 

vrijwilligers) 
- Je stelt grenzen (scholen durven soms meer vragen dan we als 

vrijwilligers kunnen bieden). 
- Je kunt gemakkelijk overweg met administratie (facturen ed) 

 
Vrijwilligers-samenbrenger 

- Je houdt contact (online en/of offline) met de vrijwilligers die 
workshops begeleiden 

- Je kunt de noden van de vrijwilligers aanvoelen en die doorgeven 
(extra opleiding, intervisie…) 



- Gemakkelijk in het contact leggen met vrijwilligers (vaak via 
Facebook en offline contact) 

- Je werft nieuwe mensen voor de vrijwilligersploeg 
 
Bezieler van LGBT-rechten 

- Je vindt de zichtbaarheid en erkenning van holebi- en 
transpersonen belangrijk 

- Je leert graag bij over seksuele en gender diversiteit 

Waardering  - Je kan rekenen op individuele coaching van de personeelsleden 
van Wel Jong Niet Hetero 

- Je krijgt een opleiding hoe seksuele- en genderdiversiteit 
bespreekbaar te maken in klassen 

- Je komt in contact met andere organisaties die werken omtrent 
dit thema (çavaria, Pimento, Sensoa…) 

Vergoeding  - Al je (vervoers)onkosten krijg je uiteraard terugbetaald 
- Via het vrijwilligerscontract ben je verzekerd voor alle 

gebeurtenissen 

Tijdsinvestering  Contact met scholen 
- Je kiest zelf wanneer en waar je het e-mailcontact met scholen 

en vrijwilligers doet (het meeste gebeurt online) 
- Gemiddeld vergt dit ongeveer één avond per week tijdens 

schoolmomenten (tijdens grote en korte vakanties zijn de 
scholen niet actief) 

 
Contact met vrijwilligers 

- Je organiseert op geregelde momenten samenkomsten met de 
vrijwilligers voor een stand van zaken 

- Je organiseert extra opleiding wanneer er vraag naar is 
- Gemiddeld betekent dit dat je eens per twee maand samenkomt 

met de vrijwilligers 

Locatie  Je werkt binnen één van onze bestaande lokale groepen: 
- Enig Verschil in Antwerpen 
- Inderdaad in Hasselt 
- Basta in Brussel 
- Verkeerd Geparkeerd in Gent 
- &of in Leuven 

 
Van daaruit bedien je alle scholen van de provincie. 

 
   



Bijlage: vacature scholenwerker 
 
 

Functietitel  Ga in gesprek met leerlingen uit basis en secundair onderwijs over 
homoseksualiteit en transgender 

Inleiding  Vind jij ook dat iedere jongere in Vlaanderen en Brussel zijn of haar 
genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid 
moet kunnen beleven? SUPER! Wil je daar zelf jouw steentje aan 
bijdragen? NOG SUPERDER! Wij zijn namelijk op zoek naar gemotiveerde 
vrijwilligers die vorming willen geven rond het doorbreken van de 
heteronorm en de gendernorm zodat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. 

Taakomschrijving  Je geeft vormingen rond gender en seksuele diversiteit aan (begeleiders 
van) jongeren in het jeugdwerk en/of aan scholieren. Dit gebeurt op 
vrijwillige basis en op momenten die voor jou passen. Onze standplaats 
is Gent, maar de vormingen gaan door over heel Vlaanderen. Vorig jaar 
hebben we in totaal 190 vormingen kunnen geven in Vlaanderen en 
Brussel. 

Profiel  ervaring in het geven van vorming of bereid dit te leren 
interesse in en openstaan voor gender en seksuele diversiteit 
voeling met de leefwereld van jongeren 
goede communicatieve vaardigheden 
ouder dan 18 jaar 
een grote portie enthousiasme en goesting! 

Waardering en 
vergoeding 

opleiding en ondersteuning op maat 
ervaring in vormingswerk m.b.t. een maatschappelijk relevant thema 
vrijwilligersvergoeding en -verzekering 
bovendien maak je deel uit van onze fantastische organisatie en word je 
jaarlijks in de watten gelegd tijdens enkele exclusieve vrijwilligers-only 
activiteiten 

Tijdsinvestering  Afhankelijk van het aantal scholen, ad-hoc afgesproken 

Locatie  Je werkt binnen één van onze bestaande lokale groepen: 
- Enig Verschil in Antwerpen 
- Inderdaad in Hasselt 
- Basta in Brussel 
- Verkeerd Geparkeerd in Gent 
- &of in Leuven 

 
Van daaruit bedien je alle scholen van de provincie. 

 

Bijlage: draaiboek 
Je vindt een draaiboek in de bundel ‘ik word scholenwerwer’ op 
https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/wysiwyg/ik_word_scholenwerker.pdf  
 
 

https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/wysiwyg/ik_word_scholenwerker.pdf

