
 

 

Stg. Federatie Brede School Gouda e.o. 

is op zoek naar een enthousiaste 

Projectleider Techniekpunt Gouda  

voor 20 uur per week. 

 

Wat zijn je taken? 

- Stedelijk en regionaal profileren van Techniekpunt Gouda. 

- Opzetten en/of ondersteunen van inspiratie- of 

voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen. 

-              Adviseren van scholen primair- en voortgezet onderwijs. 

-              Verzamelen en toegankelijk maken van informatie, lessuggesties, 

e.d. voor leerkrachten en docenten. 

-              Inhoud en vorm geven aan een te ontwikkelen Techniekwerkplaats 

in Gouda in samenwerking met de bibliotheek. 

-  Inhoud en uitvoering geven aan project Sterker Techniekonderwijs. 

- Aanvragen en verantwoorden van subsidies. 

-  Deelnemen aan en initiëren van netwerken t.b.v. Techniekpunt. 

-  Maatschappelijke ontwikkelingen en trends in het werkveld volgen  

en hier op inspelen.  

 

Wat verwachten we van jou als coördinator? 

-  Je hebt minimaal een  afgeronde HBO-opleiding. 

-  Je hebt relevante ervaring in het samenwerken met het primair- en 

voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven. 

- Je hebt aantoonbare ervaring en/of interesse in Wetenschap & 

Technologie. 

-  Je kunt projectmatig werken, hebt een pragmatische instelling en 

bent een netwerker. 

-  Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken. 

-  Je bent stressbestendig, innovatief, creatief en flexibel. 

-  Innoveren, organiseren, oplossingsgericht en kritisch denken zijn je 

sterke kanten. 

-  Je bent in staat om begrotingen te maken en budgetten te beheren. 

- Je bent in staat om fondsen te werven en maakt actief gebruik van 

social media. 

 

Wat bieden we jou? 

-  Een uitdagende functie in een gemotiveerd team met ruimte voor  

eigen initiatief, je bent een onderdeel van het Brede School netwerk. 

- We gaan een ZZP overeenkomst aan voor een jaar met zicht op  

vervolg. 

- Je hebt de beschikking over een flexplek op het kantoor van de 

Brede School Gouda. 

 

Interesse? 

Informatie over deze functie is te verkrijgen bij Hans van Kekem, 

directeur/bestuurder van Stg. Federatie Brede School Gouda e.o.  

tel.nr. 0182 527 101 of stuur direct je CV met motivatie naar 

hans.vankekem@bsgouda.nl 

 

We zien je reactie graag tegemoet voor 11 januari 2020. 

De Brede School Gouda is een 

samenwerkingsverband tussen 

scholen, ouders en instellingen op het 

terrein van cultuur, sport, educatie, 

natuur & techniek en zorg & welzijn. 

De organisatie heeft als doel de 

ontwikkelingskansen van kinderen te 

vergroten. Een kind leert immers niet 

alleen op school, maar ook thuis, op 

straat, tijdens het sporten, bij clubs en 

verenigingen en bij het spelen met 

vriendjes en vriendinnetjes. 

 

Techniekpunt Gouda is één van de 

projecten binnen de Brede School. 

Techniekpunt Gouda werkt met 

bedrijven en scholen samen om meer 

jongeren bewust te laten kiezen voor 

een technische vervolgopleiding, zodat 

een antwoord kan worden gegeven op 

de uitdagingen van de toekomst. 

Je bent lid van team Brede School en je 

werkt vooral samen met de  

coördinator Natuur & Techniek. 

Je hebt administratieve ondersteuning.             
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