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Word jij onze nieuwe 

Pedagoog? 

 
Leergierig team van duurzame zinzoekers wacht op een pedagoog om hen en hun 
projecten te ondersteunen op pedagogisch vlak. Heb je een hart voor onze planeet? 
Werk je graag met en voor kinderen en jongeren? Ben je een creatieve maker, een out-
of-the-box-denker, een groeimotor? Dan ben jij de ideale collega om ons enthousiast 
team te versterken.  
 
 

Over GoodPlanet Belgium 

GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een 

duurzame samenleving. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en 

planten we zaadjes voor verandering. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. 

Jaarlijks inspireren en activeren onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 

kinderen, jongeren en volwassenen over heel België. 

Ontdek meer op onze website: goodplanet.be/nl/over-ons  

 
Jouw rol en taken: 

Je wordt de centrale pedagoog van GoodPlanet die de nodige expertise aanbrengt en een 

transversale rol speelt in de creatie van workshops en in de begeleiding van onze eigen 

duurzaamheidscoaches. Je wordt een ware hefboom van de organisatie omdat we dankzij jouw 

expertise het niveau van ons werk op het terrein zullen verhogen. Op die manier verhogen we de 

impact van ons werk in de maatschappij.  

• Je ondersteunt ons gemotiveerd team van duurzaamheidscoaches met raad en daad om hun 

pedagogische vaardigheden te versterken (bijvoorbeeld via het organiseren van individuele 

en collectieve opleidingen). Dankzij jouw uitstekende communicatieve vaardigheden en zin 

voor innovatie zet je mee GoodPlanet op de kaart. 

https://www.goodplanet.be/nl/over-ons


 
 

 

• Je actualiseert en creëert bestaande en nieuwe educatieve pakketten en workshops voor 

alle leeftijden: van kleuter tot middelbaar onderwijs tot volwassenen. Je denkt ze niet alleen 

uit, je gaat ze ook zélf uitproberen en observeren. Zo maak je de ideeën achter duurzame 

ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk voor jong en oud.   

• Je neemt initiatief om onze bestaande workshops kritisch onder de loep te nemen en om bij 

te sturen indien nodig.  

• Je speelt een sleutelrol in de kwaliteitscontrole binnen GoodPlanet met als doel: 

o Workshops en educatief materiaal zo impactvol mogelijk te maken. 

o Het team bewust te maken van het belang impact te creëren, te monitoren en te 

evalueren. 

o De organisatie te begeleiden bij het creëren, monitoren en evalueren van impact. 

• Je volgt de laatste ontwikkelingen op onderwijspedagogisch vlak op en je zet je in voor een 

betere integratie en implementatie van EDO (educatie voor duurzame ontwikkeling). 

We zoeken iemand die bereid is om zich regelmatig te verplaatsen naar ons kantoor in Brussel. 

Thuiswerk wordt in onze organisatie, zeker in deze tijden, aangemoedigd.  

 

Dit profiel zoeken we: 

• Je hebt bij voorkeur masterdiploma in de onderwijskunde of pedagogische wetenschappen 

en 3 jaar ervaring binnen het werkveld. 

• Je hebt kennis van recente inzichten met betrekking tot effectieve didactiek. 

• Je bent op de hoogte van verschillende methodieken om impact te creëren, monitoren en 

evalueren, met name het 7E-model dat in onze organisatie wordt gebruikt. 

• Je kan een krachtige leeromgeving ontwerpen. 

• Je hebt een goede kennis van eindtermen en ontwikkelingsdoelen.  

• Je kan een leerlijn ontwikkelen en ondersteunen, implementeren en evalueren. 

• Je kan leersituaties analyseren en verbeteren. Je kan constructieve feedback formuleren. 

• Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden: 

o Je bent een inspirerende coach die anderen kan stimuleren en motiveren tot 

persoonlijke ontwikkeling. 

o Je bedenkt originele en innovatieve ideeën en oplossingen, aangepast aan de steeds 

veranderende noden en uitdagingen. 

o Je bent flexibel en kan autonoom werken, steeds gemotiveerd om je eigen prestaties 

te verbeteren. 

o Je neemt initiatief en bent proactief. 

o Je bent klantgericht. 

o Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve 

vaardigheden.  

o Je kan zelfstandig en resultaatgericht werken. 



 
 

 

• Een aantoonbare kennis van/interesse in ecologie in het algemeen en educatie voor 

duurzame ontwikkeling in het bijzonder geeft jou bij ons een streepje voor. 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans. Mooi 

meegenomen in onze tweetalige organisatie.  

• Je kent het standaard Microsoft Office pakket. 

• Je bent op korte termijn beschikbaar. 

 

Dit bieden we je: 

• Een voltijds contract. 

• Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team. 

• Mogelijkheid tot thuiswerk (ook na deze corona-tijden) met een thuiswerkvergoeding.  

• Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.  

• Correcte verloning volgens barema.  

• Een 13e maand. 

• Een maaltijdcheque per gewerkte dag.  

• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de fiets en de wagen. 

• Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer. 

 

Zo kan je solliciteren: 

Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie pedagoog” naar 

vacature@goodplanet.be  

 

Selectieprocedure 

1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv. 

2) Sollicitatiegesprekken op kantoor in Brussel of via Teams (naargelang de heersende corona 

maatregelen). 

3) Indiensttreding zo snel mogelijk.  

mailto:vacature@goodplanet.be

