
Educatieve coördinator (m/v/x) Databuzz (80-100%)

Mediawijs zoekt
een educatieve coördinator (m/v/x/) voor de Databuzz.

Het gaat om een voltijdse job (80% mogelijk)
tot eind 2024..

De Databuzz (www.databuzz.be) is een elektrische bus, waarmee je met educatieve
workshops over ‘data’ naar Brusselse Nederlandstalige scholen trekt en in de zomer en de
paasvakantie naar de VGC-speelpleinen. Het project loopt tot eind 2024 en ons kantoor is
boven het centraal station in Brussel.

De job
De job bestaat uit twee onderdelen:

1. Inhoudelijke ontwikkeling en programmering over data (50%)
- Je zoekt manieren om kinderen en jongeren te ondersteunen, bij het verwerven van

competenties in verband met ‘data’: data-privacy, citizen science, datajournalistiek,
filter bubbles, algoritmes, AI …

- Je stemt de workshops en het hele Databuzz-programma optimaal af op de noden
en mogelijkheden van Brusselse lagere en/of secundaire Nederlandstalige scholen.
Je werkt hiervoor samen met de logistieke coördinator van de Databuzz en verzamelt
daarvoor feedback van leerkrachten, de VGC-onderwijsdienst …

- Je werkt in 2023-2025 jaarlijks aan de ontwikkeling of grondige herwerking van
minstens 3 workshops over ‘data’ (privacy, citizen science, datajournalistiek, filter
bubbles, algoritmes, voor lager of secundair onderwijs. Je kunt hierbij beroep doen
op collega’s van Mediawijs voor begeleiding.

- Je ontwikkelt samen met de logistieke coördinator initiatieven, partnerschappen en
events om méér klassen en leerlingen te bereiken.

2. Inhoudelijke begeleiding workshops in/voor Brusselse Nederlandstalige
scholen (50%)

- Je staat in voor de inhoudelijke en pedagogisch verantwoorde begeleiding van de
workshops in de Databuzz.

- Je leidt daarvoor een poule van jobstudenten op.
- Je bent aanwezig en begeleidt mee bij minstens 60% van de workshops.

Wij zoeken
- Er zijn geen specifieke diploma’s nodig.
- Je bent een gedreven educator met een hart voor kinderen en jongeren begeleiden,

organiseren, digitale technologie en data.
- Je hebt pedagogische ervaring en/of opleiding, bv. in het jeugdwerk, via een

lerarenopleiding of opleiding sociaal-cultureel werk, agogiek, etc. of via werkervaring.
- Je gaat zeer vlot aan de slag met digitale toepassingen en installaties en leert er vlot

over bij.
- Je kunt je inhoudelijk inwerken in thema’s over digitale technologie en data en die

vertalen naar educatieve workshops. Zulke thema’s vind je bijvoorbeeld op
https://www.mediawijs.be/nl/dossiers.

https://www.mediawijs.be/nl/dossiers


- Je kunt zelfstandig aan de slag en neemt graag verantwoordelijkheid voor je eigen
project.

- Je communiceert open en vlot en werkt graag samen met collega’s en partners.
- Je bent vlot Nederlandstalig, een mondje Frans is in Brussel zeker meegenomen.
- Je kunt je makkelijk verplaatsen in het hele Brusselse gewest en kunt ‘s morgens op

tijd op een Brusselse school zijn voor een workshop.
- Een rijbewijs en eigen voertuig kunnen een meerwaarde zijn, maar hoeven strikt

genomen niet.

Wij bieden
- Een uitdagend project voor kinderen en jongeren in Brussel
- Inhoudelijke ondersteuning vanuit Mediawijs en logistiek omkadering vanuit VUB.
- Een voltijdse contract via Vrije Universiteit Brussel  tot eind 2024, deeltijds werken

(80%) mogelijk.
- Een brutoloon volgens diploma en relevante anciënniteit. Een master met 0 jaar

anciënniteit start bijvoorbeeld aan 3.476€ bruto per maand.
- Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen met oa ECOcheques, 100%

openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, 42 verlofdagen, thuiswerkvergoeding,
verzekeringen (hospitalisatie en gewaarborgd inkomen), On-Campus voordelen
(sport, medisch, cultuur, kinderopvang).

- Centraal gelegen en makkelijk bereikbare kantoren in BeCentral, boven het Centraal
Station Brussel (BeCentral, Kantersteen 10-12, 1000 Brussel).

- Ca. 1 dag thuiswerk per week is mogelijk afhankelijk van de boekingen van de
Databuzz.

- Indiensttreding: zo snel als mogelijk.

Wil je solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en volledig CV ten laatste op 12/02/2023 via e-mail naar
andy.demeulenaere@mediawijs.be. Ook voor vragen kun je op dat e-mailadres terecht.
Voor 18/02/2023 lichten we je in over de volgende stappen.

mailto:andy.demeulenaere@mediawijs.be

