
 

 

Stg. Federatie Brede School Gouda e.o. 

is op zoek naar een enthousiaste 

coördinator Brede School  
(namens het onderwijs) 

voor 20 uur per week. 

 

 
Wat zijn je taken? 

- Coördineren van activiteiten voor kinderen onder  

 schooltijd en na schooltijd op het terrein van sport,  

 cultuur, natuur & techniek, zorg & welzijn en taal en lezen binnen de  

Brede School. 

-  Inspelen op wensen en behoeften van kinderen, ouders, scholen, 

gemeente en instellingen. 

-  Gezamenlijk organiseren en vormgeven van Brede School beleid. 

- Aansturen van projecten en verantwoording afleggen richting 

opdrachtgevers/gemeente. 

-  Deelnemen aan en initiëren van netwerken t.b.v. de organisatie. 

-  Maatschappelijke ontwikkelingen en trends in het werkveld volgen  

en hier op inspelen. 

-  Stedelijk profileren van de organisatie. 

- Leiding geven aan ons ondersteuningsteam. 

 

Wat verwachten we van jou als coördinator? 

-  Je hebt minimaal een afgeronde PABO-opleiding. 

-  Je bent werkzaam of hebt gewerkt in het onderwijs. 

-  Je hebt een brede interesse in onderwijs, sport, cultuur, educatie 

natuur & techniek, zorg & welzijn. 

-  Je 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. 

 

Wat bieden we jou? 

-  Een uitdagende functie in een gemotiveerd team met ruimte voor  

eigen initiatief. 

- Beloning conform CAO-onderwijs. 

- Je wordt gedetacheerd vanuit Stg. De Groeiling.  

 

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 527101 of stuur direct je CV met motivatie naar 

hans.vankekem@bsgouda.nl 

 

We zien je reactie graag tegemoet voor 12 december 2018. 

(Sollicitatie gesprekken vinden plaats op maandagavond 17 december 2018.) 

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. 

 

De Brede School coördineert voor 

Gouda een breed scala aan activiteiten 

en draagt zorg voor de afstemming en 

samenhang in het aanbod voor 

kinderen t/m 12 jaar in de stad en 

vervult een regulerende functie op 

basis van gemeentelijk beleid.  

De coördinatie ligt in handen van de 

coördinatoren. Zij krijgen hierbij 

administratieve ondersteuning. 
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