Even voorstellen
Erfgoed Brabant richt zich als provinciale uitvoeringsorganisatie op het bevorderen en
verankeren van erfgoed als vaste en voedende waarde in de maatschappij. We doen dat via
(digitale) informatievoorziening en collectieontsluiting, met spraakmakende
publieksprogramma’s, verschillende vormen van ondersteuning en ontwikkeling van de
competenties van professionals en vrijwilligers, een verrassend aanbod aan educatieve
producten en diensten, alsmede het opzetten van allerhande netwerken en
samenwerkingsverbanden in de erfgoedsector. Centraal in ons werk staat het veelzijdige en
identiteitsvolle Verhaal van Brabant, een verhaal dat ligt opgeslagen in ons regionale erfgoed
maar dat gedragen en overgedragen wordt door de vele mensen die zich voor dat erfgoed
inzetten. Wij maken de connectie tussen collectie en community!
Erfgoed Brabant vindt dat je met erfgoed niet vroeg genoeg kunt beginnen. En dus zetten we
in op het onderwijs. We doen dat onder andere door educatieprofessionals- en vrijwilligers uit
de erfgoedsector te ondersteunen en door leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs
handvatten te geven om erfgoed uit de omgeving in te zetten in de klas. Daarom zijn we op
zoek naar een educatiespecialist, die deze werkzaamheden mee wil oppakken.

Wie zoeken wij?
We zijn per direct op zoek naar een:

Projectmedewerker erfgoededucatie 0,8 fte (28,8 uur per week)
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een energieke persoonlijkheid die zowel leerkrachten als
erfgoedwerkers kan inspireren hun Verhaal van Brabant over te brengen aan leerlingen in het
basis- of voortgezet onderwijs. Je bent in staat om de brug te slaan tussen het onderwijs en
het erfgoedveld. Verder ben je flexibel, praktisch ingesteld en behulpzaam en je hebt een
oprechte interesse in mensen en hun passie. Als een van onze gezichten draag je bij aan
onze toegankelijke en open uitstraling.













Wat ga je doen?
Je verzorgt workshops en trainingen aan leerkrachten in het basis- of voortgezet onderwijs en
vrijwilligers en professionals in de erfgoedsector;
Je coacht leerkrachtenteams en icc-ers bij het implementeren van erfgoededucatie in het
curriculum;
Je coacht erfgoedvrijwilligers in het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijsaanbod;
Je begeleidt erfgoedvrijwilligers en leerkrachten bij het gezamenlijk ontwikkelen van
lesprojecten;
Je vindt manieren om werkvormen op een creatieve manier toe te passen;
Je verzorgt workshops op door Erfgoed Brabant georganiseerde bijeenkomsten;
Je vertegenwoordigt Erfgoed Brabant bij bijeenkomsten en onderhoudt ons netwerk en breidt
dat uit.
Wat vragen wij van je?
Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, zoals Reinwardt Academie,
onderwijskunde, geschiedenis, PABO of een lerarenopleiding;
Je hebt aantoonbare ervaring met het geven van scholing aan verschillende doelgroepen;
Je hebt ervaring met het werken in, met of voor het basis- of voortgezet onderwijs;











Je hebt affiniteit met en gevoel voor vrijwilligers in de erfgoedsector;
Je hebt affiniteit met (Brabants) erfgoed;
Je bent proactief en klantgericht, neemt initiatieven en weet van aanpakken;
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Het beschikken over een rijbewijs is een pre.
Wat bieden wij je?
Een veelzijdige en uitdagende functie in een organisatie met korte lijnen en betrokken
collega’s;
Een leuke werkplek in het centrum van ’s-Hertogenbosch (Museumkwartier);
Een bij de functie passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsvoorwaarden
De functie betreft 28,8 uur per week (0,8 fte). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en
relevante werkervaring. Voor de functie geldt de CAO Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening. Het betreft een tijdelijke functie voor de periode van één jaar.
Interesse?
Voor meer informatie over Erfgoed Brabant zie: www.erfgoedbrabant.nl. Voor meer informatie
over erfgoededucatie kijk op: www.erfgoedbrabantacademie.nl/voorleerkrachten. Voor meer
informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Tera Uijtdewilligen via 06- 52 78
94 06 of terauijtdewilligen@erfgoedbrabant.nl.
Sollicitaties met CV kunnen vóór 25 juli 2019 gericht worden aan Tera Uijtdewilligen via
terauijtdewilligen@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van 'projectmedewerker educatie’.
Geselecteerde kandidaten ontvangen na deze datum per e-mail een uitnodiging voor een
gesprek.

