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VACATURE 
Coach - begeleider film, fotografie en video - 38u/week 
 
Villa Basta is een, door de Vlaamse overheid erkende, cultuureducatieve organisatie die 
jongeren alle mogelijkheden geeft om hun creatieve goesting te ontwikkelen tot creatief 
talent. 

Wij organiseren en begeleiden workshops, projecten, cursussen en producties binnen de 
disciplines theater, dans, video, fotografie, muziek en beeld/multimedia, dit zowel in huis (in 
Halle, Hasselt en Genk), als op locatie in jeugdhuizen, cultuurcentra, buurthuizen en scholen 
in Vlaanderen en Brussel. 

We zoeken een begeleider - coach in video, film en fotografie om ons team in Hasselt te 
versterken. 

Je organiseert en begeleidt zelfstandig cultuureducatieve workshops, projecten en cursussen 
binnen de disciplines video, film en fotografie. Dit doe je binnen de vooropgestelde 
doelstellingen en kwaliteitseisen. Je zorgt ook voor de administratieve afhandeling van deze 
activiteiten. 

 
PROFIEL 
We verwachten niet alleen dat je een grote inhoudelijke bagage hebt, maar ook en vooral dat 
je een fijne coach bent voor de kinderen en jongeren. 
Als coach breng je kinderen en jongeren door actieve werkvormen in een ‘creatieve flow’. Je 
hebt veel aandacht voor sfeer en veiligheid zodat deelnemers zich durven uiten. Je werkt 
ervaringsgericht, vanuit de interesses en de betrokkenheid van de deelnemers. 

 
PLUSPUNTEN 

• Je hebt ervaring en plezier in het begeleiden van kinderen en jongeren. 
• Je hebt een artistiek en/of pedagogisch diploma. 



• Je beschikt over de inhoudelijke bagage en alle communicatieve en organisatorische 
vaardigheden om mooie projecten op de wereld te zetten. 

• Je hebt een hands-on-mentaliteit: je belt om een probleem op te lossen i.p.v. te 
mailen. 

• Je bent stipt in afspraken, planning en uitvoering. 
• Je bent niet bang voor een beetje stress en werkt gemakkelijk alleen. 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 
ONS AANBOD  

• een verantwoordelijke job met veel afwisseling 
• veel vrijheid om je eigen werk vorm te geven en jezelf verder te ontwikkelen 
• een dankbare omgeving met veel enthousiaste kinderen, jongeren en fijne collega’s 
• een voltijds contract (38u) met een loon volgens PC 329. 

 

SOLLICITEREN 

Wil je tot onze club behoren? Stuur dan ten laatste 2 april 2023 een mail met je CV en 
motivatie naar Dries Speetjens, dries@villabasta.be. 

Ten laatste op 5 april laten we je weten of we je uitnodigen voor de eerste ronde. Deze 
eerste ronde gaat door op dinsdag 11 april 2023 om 18u. Hou deze datum alvast vrij in je 
agenda.   

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen naar Dries Speetjens – 011 72 77 77. 
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