
 

 

Cultuurplaats is het platform voor kunst- en cultuureducatie in de gemeente Gilze en Rijen:  
op school, na school en in de vrije tijd. Voor de stimulering van het brede schoolconcept zet de 
gemeente Gilze en Rijen een consulent Brede School in die het brede schoolaanbod regisseert van 
de negen bassischolen in Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. Vanwege overlap van contacten en 
activiteiten is deze functie ondergebracht in Stichting Cultuurplaats. 
 
Derhalve is binnen Cultuurplaats een functie vacant voor: 
 

Coördinator Brede School (8 uur per week) 
Met focus op naschoolse culturele activiteiten en IKC-ontwikkeling 
 
Stimuleren en regisseren van verdiepende en verrijkende activiteiten binnen het brede 
schoolconcept, op het gebied van cultuur. Daarnaast denk je op aanvraag mee met scholen die 
zich willen ontwikkelen tot Integraal Kind Centrum (IKC) 
 
ACHTERGROND INFORMATIE 
Om de buitenschoolse ontwikkeling van kinderen te faciliteren heeft de gemeente Gilze en Rijen 
het Brede School concept omarmd. De coördinator Brede School heeft hierin een adviserende, 
regisserende en faciliterende rol: het stimuleren van een veranderproces waarbij scholen en 
andere partijen samenwerken om een samenhangend buitenschools programma voor ouders en 
kinderen te realiseren. 
 
De coördinator Brede School is degene die op alle negen basisscholen in de gemeente Gilze en 
Rijen het Brede School aanbod coördineert. Hij/zij zorgt ervoor dat dit naschoolse aanbod 
verdiepend en verrijkend is in aansluiting op het schoolse aanbod. De coördinator verbindt 
scholen en andere partners om tot een kwalitatief en een voor elke school op maat gemaakt 
aanbod te komen.  
 
TAKEN: 

- Programmeren van naschoolse activiteiten op de diverse scholen in de gemeente; 
- Adviseren van scholen over de mogelijkheden van samenwerking (met wie en hoe); 
- Op aanvraag van de scholen vergaren van informatie over subsidies, bijscholingstrajecten 

en actualiteiten uit het onderwijsveld; 
- Bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en programma; 
- Bewaken van afspraken met betrekking tot begroting, planning en inzet;  
- Administratieve werkzaamheden (financieel) aangaande de naschoolse activiteiten; 
- Leveren bijdragen aan beleidsontwikkeling, marktanalyses en aan de ontwikkeling van 

nieuw aanbod en marktontwikkelingsplannen; 
- Overleggen met aanbieders, scholen en andere instanties over organisatie en uitvoering 

van projecten; 



 

 

- Stimuleren van een doorlopende leerlijn; 
- Contact leggen en onderhouden met culturele aanbieders; 
- Zorgen voor communicatie-uitingen omtrent naschoolse activiteiten (offline en online); 
- Op aanvraag van de scholen meedenken in IKC-ontwikkelingen en scholen kunnen; 

doorverwijzen naar de juiste partij voor informatie en begeleiding. 
 
COMPETENTIES EN FUNCTIE-EISEN 
Dat creativiteit, zelfstandigheid, dienstverling en flexibiliteit onmisbaar zijn voor deze functie is 
logisch. Daarnaast ben je natuurlijk een kei in communicatie. Als verbinder beschik je over 
overtuigingskracht en goede adviesvaardigheden. Bovendien neem je verantwoordelijkheid, 
faciliteer en inspireer je de scholen, partners, ouders en andere betrokkenen en zoek je actief de 
samenwerking op. Jij maakt echt het verschil en voegt waarde toe aan het huidige aanbod. Je 
denkt daarbij in mogelijkheden en hebt inzicht in veranderprocessen. Juist die eigenschappen 
maken jou tot een goede coördinator zeker in combinatie met de volgende functie eisen: 

- HBO werk- denkniveau 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk) 
- Minimaal 4 jaar werkervaring 
- Ervaring met het werkveld onderwijs en cultuur is een pre; evenals het hebben van een 

netwerk in de gemeente Gilze en Rijen 
 
WIJ BIEDEN 
Een leuke functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief, in een prettige en 
informele werksfeer. Je krijgt een jaarcontract voor 8 uur per week conform de CAO 
Kunsteducatie. De werktijden en dagen zijn in overleg. Je werkt in Cultureel Centrum De 
Boodschap in Rijen. 
 
INTERESSE? 
Mail je sollicitatiebrief en CV voor 24 maart 2019 naar secretariaat@ccgr.nl, ter attentie van 
Bestuur Cultuurplaats, Mevr. I. Langen – de Kanter. Je brief opsturen kan natuurlijk ook: 
Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rijen. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met  
Mark Tittulaer, coördinator Cultuurplaats, via telefoonnummer: 0161 - 224 314.  
Meer informatie over de Cultuurplaats: www.cultuurplaats.nu  
 
 


