Vacature Beleidsmedewerker LAKS
Heb jij affiniteit met jongeren, onderwijs en medezeggenschap?
Wil jij je inzetten voor de belangen van scholieren?
Vanaf de zomer 2020 zoekt Stichting Combo:

TWEE BELEIDSMEDEWERKERS LAKS
Over ons
Stichting Combo is de faciliterende en uitvoerende organisatie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren
(LAKS) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). De jongerenbesturen bepalen de inhoudelijke
koers. Werken bij Stichting Combo is dus ook werken ‘in’ een jongerenvereniging.
Je kent ons misschien van de Eindexamenklachtenlijn, maar het LAKS is veel meer dan dat! Het LAKS is een
vereniging van, voor en door scholieren. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en
vertegenwoordigt scholieren. Dit moet je heel ruim zien. Het LAKS heeft over alles rondom het voortgezet
onderwijs een mening. Namens alle scholieren. Van discussies over roken op het schoolplein tot aan Ronde
Tafelgesprekken in Den Haag. Het LAKS-Bestuur bestaat uit zeven scholieren, die de inhoudelijke koers
bepalen. Zij worden ondersteund door beleidsmedewerkers.
Vanaf de zomer 2020 zoeken wij twee nieuwe beleidsmedewerkers. Vanaf juni één medewerker met een hart
voor het vmbo, en vanaf juli één sterke algemeen beleidsmedewerker.
Over de functies
De medewerkers adviseren en ondersteunen het jongerenbestuur op zowel beleidsmatig als organisatorisch
gebied. De werkzaamheden zijn heel breed. Zo zit je het ene moment samen met het bestuur bij de minister
rond de tafel om je zorgen te uiten over kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs; de volgende dag geef
je een training op een middelbare school aan de leerlingenraad, terwijl je in de trein terug naar kantoor met
het bestuur appt over welke stappen het LAKS nog moet ondernemen om leerlingenparticipatie te versterken.
De volgende dag ben je op kantoor bezig om zowel telefonisch als per mail vragen en klachten van scholieren
en ouders te beantwoorden, en deze te rapporteren aan het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast help je het
LAKS-bestuur activiteiten te organiseren: variërend van protestacties, scholierencongressen tot aan
trainingsdagen op scholen. Ook probeer je de boodschap en standpunten van het LAKS op zoveel mogelijk
manieren naar buiten te brengen o.a. via social media, persberichten en rapportages.
Profiel vmbo
Het LAKS wil vmbo’ers beter betrekken bij de vereniging. Aan jou te taak om hiervoor samen met het bestuur
concrete plannen te verzinnen en acties uit te zetten. Ook bij andere inhoudelijke portefeuilles waak je ervoor
dat het vmbo goed vertegenwoordigd wordt. Jij weet wat er speelt onder vmbo’ers en hoe het LAKS hen goed
kan bereiken. Concreet ga je ervoor zorgen dat er een toename is aan vmbo-leden, dat er meer vmbo’ers
plaatshebben in LAKS-commissies en –panels, en dat er meer trainingen worden verzorgd op en voor het vmbo.
Ook draag je bij aan het verstevigen van de vereniging. Naast deze hoofdfocus krijg je ook andere taken en
portefeuilles onder je hoede, zoals hierboven beschreven.
Deze functie is in eerste instantie voor 6 maanden, met kans op verlenging tot maximaal 3 jaar.
Profiel Algemeen beleidsmedewerker
De algemeen beleidsmedewerker die wij zoeken is breed inzetbaar op verschillende thema’s binnen het VOonderwijs. Hierbij kun je denken aan portefeuilles zoals Kansengelijkheid, Toetsen en Examens, Schoolklimaat
of Medezeggenschap, maar ook aan de organisatie van de Eindexamenklachtenlijn. Waar je focus precies op
ligt, hangt af van de speerpunten van het bestuur en de verdeling van portefeuilles binnen het team. Daarnaast
ben je iemand die het leuk vindt om bij te dragen aan het verstevigen van de organisatie, bijvoorbeeld door
algemene taken op te pakken en processen in de organisatie te verbeteren.
Deze functie is in eerste instantie voor 1 jaar, met verlenging tot maximaal 3 jaar bij goed functioneren.

Wat heb jij in huis?
• Een afgeronde HBO of WO-opleiding;
• Affiniteit met en kennis van jongeren, onderwijs en medezeggenschap;
• Een brede maatschappelijke interesse;
• Een zelfstandige teamspelersmentaliteit. Je bent goed in staat je eigen portefeuilles te beheren en
zelfstandig te bepalen wat er nodig is, terwijl je gelijktijdig nauw samenwerkt en overlegt met het
bestuur en je directe collega’s;
• Goede communicatieve vaardigheden en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
• Je kan genieten van indirect succes en van zowel uitvoerend als inhoudelijk werk. Het LAKS-bestuur is
namelijk leidend in de inhoudelijke besluitvorming; de beleidsmedewerker ondersteunt, denkt mee en
voert uit;
• 0-3 jaar werkervaring;
• Voor het profiel vmbo: aantoonbare kennis van en affiniteit met het vmbo. Zelf op het vmbo gezeten
hebben, is een pré.
Stichting COMBO wil een diverse organisatie zijn, dus je bent welkom ongeacht waar je geboren bent, waar je
in gelooft en van wie je houdt: wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij kan bijdragen aan onze
organisatie.
Arbeidsvoorwaarden
Als medewerker maak je deel uit van een klein, bevlogen team van ongeveer twaalf medewerkers. Het LAKSteam bestaat daarbinnen uit vier medewerkers. Er is binnen onze organisatie veel ruimte om te leren. Je werkt
vanuit ons kantoor in hartje Utrecht, op een steenworp afstand van het centraal station. De aanstelling is voor
24-32 uur, verspreid over 4 dagen (ma. t/m do.). Het salaris bedraagt €2336,- bruto p/m voor 32 uur, excl.
vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (5.6%). Wij zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds.
Voor de beleidsmedewerker vmbo betreft het een contract van 6 maanden, met kans op een verlenging tot
maximaal 3 jaar. De functie start per half juni.
Voor de algemeen beleidsmedewerker betreft het een contract voor 1 jaar met mogelijk verlenging tot
maximaal 3 jaar. De functie start per begin juli.
Solliciteren
Heb je interesse? Stuur een motivatiebrief met CV gericht aan Carlijn Wentink uiterlijk 13 april 2020 naar
c.wentink@stg-combo.nl. Graag je motivatiebrief en CV in Word- of Pdf-formaat toevoegen aan de e-mail, met
in de bestandsnaam je eigen voor- en achternaam. Geef duidelijk aan op welk profiel je solliciteert en voor
hoeveel uren per week je beschikbaar bent.
Voor meer informatie kijk op www.laks.nl of www.stg-combo.nl of bel naar 030 79 00 905 (Carlijn Wentink;
bereikbaar ma t/m do tijdens kantooruren).
De eerste gesprekken staan vooralsnog gepland op 28 april 2020. Na deze eerste ronde wordt een aantal
kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek, vooralsnog gepland op 6 mei 2020.

Jouw persoonlijke gegevens worden na afronding van de sollicitatieprocedure maximaal 6 maanden bewaard

