Voorbeeld vacature Cultuurcoach Bibliotheek
Om verdere invulling te geven aan de Brede School bibliotheek activiteiten en ons
aanbod inhoudelijk breder te kunnen aanbieden zoeken wij vier medewerkers Brede
School. De voorkeur gaat uit naar een aanstelling in deeltijd voor maximaal 18 uur per
week, maar andere opties zijn bespreekbaar. Het betreft een aanstelling voor de duur van
een jaar met optie tot verlenging.
De Functie
De medewerker voert Brede School activiteiten uit op het gebied van mediawijsheid en
leesplezier zoals ontwikkeld door de Bibliotheek, op scholen in het basis- en het voorgezet
onderwijs of in de bibliotheek binnen het werkgebied van de stad.
Wij zijn op zoek naar mensen die specifieke kennis en/of werkervaring hebben van één of
meerdere van de volgende gebieden:
• het beheren van een mediatheek voor basisschool leerlingen
• het verzorgen van leespromotie aan groepen leerlingen
• expertise en/of affiniteit hebben op het gebied van mediawijsheid
• Schrijvers of illustratoren van kinderboeken die goed in staat zijn om hun vakkennis over
te kunnen brengen op kinderen en het algemeen leesplezier hiermee kunnen vergroten.
Vraag en Aanbod
• De functie van Brede School medewerker is een uitvoerende functie op HBO-niveau. De
Brede School medewerker organiseert en voert zelfstandig activiteiten uit gericht op de
doelgroep.
• De Brede School medewerker is organisatorisch en didactisch competent en zorgt voor
een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn/haar groep.
• Hij/zij beschikt over het vermogen om een bemoedigend, veilig en uitdagend
pedagogisch klimaat in de groep te realiseren
• Hij/zij beschikt over een onderwijsbevoegdheid of is bereid deze te behalen.
De Brede School medewerker beschikt over de volgende competenties: Resultaatgericht,
Initiatiefrijk, Flexibel, Creativiteit, Inlevingsvermogen, Overwicht, Communicatief,
Samenwerken, Zelfstandigheid, Klantgerichtheid.
Algemeen
Genoemde functie is een zogenaamde combinatiefunctie. Een combinatiefunctie is een
functie waarbij een werknemer in dienst van 1 werkgever werkzaam is voor twee of meer
sectoren; onderwijs, sport of cultuur. Met de combinatiefuncties wordt de verbinding en
samenwerking tussen scholen en cultuur of sport versterkt.De combinatiefunctionaris zal in
één of meer van de openbare scholen gaan werken. Van de combinatiefunctionaris wordt
onder andere verwacht dat hij/zij een actieve meedenkende rol heeft bij het Brede School
programma aanbod zoals dat wordt ontwikkeld door de bibliotheek en door in dialoog te
gaan met de scholen de reeds bestaande samenwerking tussen de (wijk)bibliotheek en de
school verder intensiveert.
Geboden wordt
• Een verantwoordelijke en brede functie met de nodige ruimte voor het ontplooien van
initiatieven
• Aanstelling in schaal 7 (indicatief) maximaal € 2.672 bruto per maand
• Het betreft een tijdelijke vacature voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Voorbeeld Cultuurcoach Muziek
Het doel van de functie is muziekeducatie te verankeren in de Brede School,
nieuwe muziekkennis aan te reiken en bestaande kennis te verdiepen.
De cultuurcoach Muziek biedt activiteiten waarbij leerlingen kennismaken met alle aspecten
van muziek. Hij/zij heeft de flexibiliteit om te reageren op de bij de leerlingen aanwezige
interesses en vaardigheden - of weet deze naar boven te halen en heeft de creativiteit om
het programma dienovereenkomstig te differentiëren
De cultuurcoach Muziek heeft een achtergrond in zowel muziek als onderwijs. Deze
achtergrond kan een opleiding op één of beide gebieden zijn, maar ook specifieke kennis
en/of werkervaring opgedaan met bijvoorbeeld muziekprojecten voor kinderen, outreach
projecten of jeugdconcerten, of instrumentonderwijs.
Hij/zij heeft affiniteit met de ‘Brede School gedachte', heeft overwicht en is flexibel
inzetbaar (buitenschools/weekend/avond).

