
Meer lezen, beter in taal! 

 

 

 

 

 

 
De bibliotheek Schiedam is een eigentijdse, duurzame bibliotheek, vol ambities en 
ondernemingslust. In Schiedam is in alle scholen voor primair onderwijs een Bibliotheek op 
School (dBos). Daarnaast zijn we nauw verbonden met het Lentiz LIFE College, een school voor 
VMBO en MBO, en breiden we in Schiedam de samenwerking met andere VO-scholen uit. 
De bibliotheek stimuleert het (voor)leesplezier in de kinderopvang en de scholen, en het 

ontwikkelen van informatievaardigheden, een investering in de toekomst van kinderen. In 
samenwerking met de scholen wil de Bibliotheek Schiedam taalkrachtige en media-kritische 
leerlingen opleiden, door de lespraktijk te faciliteren met expertise en middelen, om het beste 
uit de kinderen te halen. 

 
In ons team zijn 2 vacatures ontstaan voor de functie: 

Specialist Educatie en Advies (HBO) voor gemiddeld 30 uur p.w. 

(gedurende schoolweken 34,5 uur, in principe tijdens de vakanties vrij) 

 

Wat ga je doen? 

Als specialist adviseer je de schooldirecties en leerkrachten bij het ontwikkelen van beleid rond taal- en 
leesontwikkeling, informatievaardigheden en mediawijsheid. Per school(locatie) stel je in samenwerking met 
de schooldirectie en de leescoördinator het lees- en mediabeleid op voor de school. Daarbij is ruimte voor 
specifieke vragen van de school. 
Als projectleider implementeer je het plan en voer je werkzaamheden uit om het leesplezier en de 
leesmotivatie te vergroten. Als projectuitvoerder adviseer, organiseer, faciliteer en ondersteun je 
leerkrachten en vrijwilligers in de school bij de uitvoering van het lees- en mediabeleid. 
Daarnaast ben je coördinator van een of meer deeltaken in de programmalijn Leesbevordering en 

Informatievaardigheden. 
 
De Bibliotheek Schiedam staat  voor de uitdaging om de strategische doelstellingen van de Bibliotheek op 
School in de 1,5 meter samenleving opnieuw vorm te geven, uit te bouwen en te borgen. Daar hebben we 

jou bij nodig! 
 

Qua opleiding en kennis heb je: 

 HBO werk- en denkniveau (bijv. afgeronde PABO/HBO-CMV/HBO-IDM). 
 Liefde voor (jeugd)boeken. 

 Kennis van educatiebeleid, jeugdbibliotheekwerk, leesbevordering, cultuureducatie, 
collectioneren en/of informatiedienstverlening. 

 Ervaring met de doelgroep en actuele kennis van en ervaring met media-educatie, of een afgeronde 
opleiding tot Mediacoach. 

 Een duidelijke visie over het gebruik van digitale toepassingen in het onderwijs, en maak je je nieuwe 

systemen en toepassingsmogelijkheden snel eigen. 
 Plezier in het werken met groepen. 

 
Competenties die wij van belang vinden voor de functie zijn: 
 Zelfstandig kunnen werken 

 Strategisch vermogen 

 Analyseren en structureren 
 Samenwerken 

 

Hou je van het ontwikkelen van nieuwe programma’s en kun je mensen enthousiast maken voor de zaken 
die jij belangrijk vindt? Solliciteer dan door je motivatiebrief en CV te mailen t.n.v. Daphne Meijer naar 
solliciteren@debibliotheekschiedam.nl.  Zonder motivatiebrief wordt je sollicitatie niet in behandeling 
genomen. Vanzelfsprekend wordt je sollicitatie vertrouwelijk behandeld.  
 
Sluitingsdatum voor inzending is 28 juni 2020. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 28, en een 

eventueel 2e gesprek in week 29. De vorm van de gesprekken (live of online) en de exacte datum voor de 
eerste gesprekken worden nader bepaald.  
Startdatum: uiterlijk eind september 2020, eerder is mogelijk. 

 
Wil je meer weten over de functie? Bel Monique Verweijmeren, programmaleider 
Leesbevordering en Informatievaardigheden, 06-11031871. 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken. Inschaling is afhankelijk van kennis en 
ervaring in schaal 8, min. € 2668,- en max. € 3420,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Het 
betreft een dienstverband van een jaar, waarbij een proeftijd van toepassing is. De intentie is om uiteindelijk 

een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden. 
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