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ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)
 werft aan 

Pedagogisch coördinator (NL) (20u)

ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) (www.toekomstatelierdelavenir.com) biedt innovatieve, educatieve acti-
viteiten aan kinderen van tien tot veertien uit Brusselse sociaal-economische aandachtswijken. Niet als bijles 
voor hun schoolcarrière, wel als verrijking en inspiratie voor hun toekomst.

De VZW is momenteel actief in Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. We starten in sep-
tember met nieuwe klassen. Daarom is TADA op zoek naar enthousiaste medewerkers om het TADA-team 
te versterken vanaf 23 augustus 2016. TADA zoekt onder meer een bevlogen pedagogisch coördinator. We 
bieden een deeltijds (20u/week) contract van onbepaalde duur. 

Taakomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de coördinatie van TADA-vakken voor een Nederlandstalige klas. Je coör-
dineert de vakken van TADA en stuurt elke zaterdag van het schooljaar de lessen aan. Je leidt de voorbereiding/afsluiting 
van de dag. Je zorgt voor optimaal contact met de kinderen en ouders van TADA en trekt inspirerende gastdocenten 
aan. Deze gastdocenten zijn bevlogen vrijwilligers. Bijvoorbeeld beenhouwers, advocaten of artsen. Zij doceren vakken als 
bijvoorbeeld ‘recht voor kinderen’ bij TADA.

Wat betekent dat?

• Op zaterdag sta je in voor het beheer van een Nederlandstalige klas. Je werkt die dag in principe tussen 9u en 
15.30u.

• Je coacht gastdocenten, begeleidt kinderen en zorgt voor discipline in een positieve klassfeer.
• Je bent de vertrouwenspersoon van kinderen en gastdocenten in jouw klas op zaterdag. Je helpt bij de voorberei-

ding/afsluiting van de dag. 
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• Je maakt per zaterdag voor jouw klas het programma volgens de TADA-pedagogie en voert het uit.
• Je bent verantwoordelijk voor het rekruteren en selecteren van de kinderen voor jouw klas. 
• Je bouwt een netwerk van contacten uit: je rekruteert en begeleidt enthousiaste gastdocenten. In samenwerking met 

deze vrijwilligers, maak je de vakken van TADA.
• Je staat in voor de administratie en de logistiek voor, tijdens en na zaterdag. Bijvoorbeeld evaluatie van de vakken, 

communicatie met de gastdocenten, enzovoort.

Profiel

• Je hebt een diploma van universitair niveau;
• Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Frans;
• Je bent goed in de omgang met mensen: kinderen én volwassenen. Het is een pluspunt als je ervaring hebt met wer-

ken met kinderen (animator, leider in een jeugdbeweging of via het onderwijs);
• Je bent organisatorisch sterk en stressbestendig;
• Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
• Je bent vaardig in het gebruik van diverse informaticatools;
• Je bent proactief, besluitvaardig en resultaatgericht ingesteld;
• Je kan goed samen- en individueel werken;
• Je houdt van uitdagingen en bent maatschappelijk breed betrokken;
• Je denkt graag innovatief en creatief;
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit. TADA vindt plaats op elke zaterdag van het schooljaar, behalve tijdens schoolvakan-

ties. Hierdoor werk je een 30-tal zaterdagen op jaarbasis (tussen ongeveer 9u en 15u30). De andere uren werk je op 
dinsdag en vrijdag; Soms werk je ook op weekavonden (voor vergaderingen met gastdocenten).

Aanbod

• Een parttime bediendecontract van onbepaalde duur (20u/week);
• Een uitdagende baan bij een innovatieve organisatie die zinvol werk doet en groeiend is;
• Een correcte verloning (maximaal 5 jaar anciënniteit bij de start);
• Een comfortabele en inspirerende werkomgeving. TADA werkt in mooie kantoren in Watermaal-Bosvoorde en 

beschikt over een up-to-date IT-systeem (we werken met iMacs, iPhones 6 en MacBooks). 

Praktisch 

Je stuurt je cv en motivatiebrief naar job@toekomstatelierdelavenir.com voor 10 april 2016. Vermeld zeker de titel 
van de vacature in het onderwerp van de e-mail: PEDAGOGISCH COÖRDINATOR NL (20u).

Wij verwachten een grote hoeveelheid cv’s, waardoor we geen antwoord kunnen garanderen. Indien je niets hebt verno-
men tegen 15 mei, kan je ervan uitgaan dat je niet bent uitgenodigd voor een gesprek.

Het is een pluspunt als je bereid bent om mee te lopen als vrijwilliger bij TADA, gedurende een paar zaterdagen in mei/
juni 2016. 
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