
   

 

 

Vacature projectmedewerker ‘Ondersteuning burgerschap binnen het 

onderwijs’ bij Stichting School & Veiligheid  (0,7 fte) 
 

School & Veiligheid voert sinds 2020 samen met de PO-Raad een ondersteuningsprogramma uit om 

schoolbestuurders, schoolleiders en teams in het primair onderwijs (po) in staat te stellen een 

impuls te geven aan het planmatig werken aan burgerschapsonderwijs. Vanaf januari 2022 gaan we 

ook voor de VO-raad een aantal activiteiten uitvoeren in het kader van hun 

ondersteuningsprogramma voor schoolbesturen, schoolleiders en teams in het voortgezet onderwijs 

(vo) rond burgerschapsonderwijs. 

 

Vanwege de extra activiteiten per januari 2022, zoeken we een gedreven collega met kennis en 

ervaring binnen het voortgezet onderwijs en met een passie voor het versterken van het 

burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs. Onze nieuwe collega heeft een visie op wat 

professionals in scholen nodig hebben bij het vormgeven van het burgerschapsonderwijs, en staat in 

de startblokken om zijn/haar kennis en ervaring in te zetten om vanuit School & Veiligheid scholen 

te ondersteunen, te informeren en te inspireren. 

 

Jouw functie 

Als projectmedewerker ga je, samen met de projectleider, de projectondersteuner en de 

communicatiemedewerker op het project, resultaatgericht uitvoering geven aan diverse 

projectactiviteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht scholen in het po en in het vo zoveel mogelijk 

toe te rusten, zodat de scholen samenhangend en doelgericht invulling kunnen geven aan de 

wettelijke burgerschapsopdracht passend bij de schooleigen context. De activiteiten die wij hiervoor 

op- en inzetten zijn bijeenkomsten en conferenties, en we zetten regionaal ambassadeurs in. Binnen 

het project zijn/worden diverse instrumenten ontwikkeld die beschikbaar zijn/komen voor scholen 

in het po en vo.  

 

Jouw taken 

Je bent binnen het projectteam verantwoordelijk voor een aantal deelprojecten, zoals: 

• Het inhoudelijk organiseren en plannen van inspiratie en -scholingsbijeenkomsten. 

• Met andere partijen een inhoudelijke conferentie opzetten voor zowel het po als het vo. 

• Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten die scholen ondersteunen bij het 

ontwikkelen, invullen en meten van burgerschapsonderwijs op de eigen school. 

• Het ondersteunen van de ambassadeurs en het ondersteunen van scholen bij vragen over 

materialen en bij het ontwikkelen van hun schooleigen aanpak.  

 

Je maakt voor jouw deelprojecten een plan van aanpak en een planning, en zorgt dat de juiste 

mensen betrokken en geïnformeerd zijn, zowel intern en extern. Je stemt af met het projectteam 

over de aanpak, voortgang en inhoud. Je zorgt dat tijdens de uitvoering alles goed verloopt, en als er 

wijzigingen zijn in deadlines en/of kosten dan stem je deze af met de projectleider.   



 

Jouw opleiding/kennis/ervaring 

• Je hebt een opleiding afgerond op hbo- of universitair niveau. 

• Kennis en ervaring met het thema burgerschap in het onderwijs op praktijk- en beleidsniveau. 

• Kennis en ervaring van zowel het primair als voortgezet onderwijs. 

 

Jouw competenties 

• Resultaatgerichte teamplayer. 

• Doorzettingsvermogen. 

• Proactief. 

• Analytisch. 

• Je kunt ideeën en feiten op een heldere wijze presenteren. 

 

Wij streven ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid nemen wij dit 

mee in de selectieprocedure.   

 

Ons aanbod 

Bij School & Veiligheid heerst een collegiale, open en informele sfeer. Wij zijn een landelijk 

werkende organisatie met 31 collega’s. De organisatie kent de volgende onderverdeling: MT, 

Helpdesk, Bedrijfsbureau, Corporate communicatie, Programmateams. De programmateams zijn: 

Sociaal Veiligheidsbeleid, Sociale Cohesie, Seksuele Integriteit. De programmateams worden 

inhoudelijk aangestuurd door een programmamanager. Je gaat werken binnen programmateam 

Sociale Cohesie, waar je samenwerkt met ongeveer vijf collega’s. Het is een multidisciplinair team 

dat bestaat uit communicatiecollega’s en collega’s inhoudelijke ontwikkeling en -uitvoering. 

 

De aanstelling is tot 31 december 2022 met optie voor verlenging bij voortzetting van dit project en 

goed functioneren. De salariëring is afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring (maximaal 

schaal 10, conform schalen Rijksoverheid). 

 

Jouw sollicitatie 

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en cv vóór 1 februari 2022 naar 

info@schoolenveiligheid.nl. Zet in de onderwerpregel ‘vacature burgerschap’. 

De gesprekken vinden plaats in tussen 7 en 12 februari 2022. 

Omdat ons kantoor van 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 gesloten is, ontvang je pas op 10 

januari 2022 een bevestiging van je sollicitatie. 

 

Wil je eerst meer informatie over de vacature? Dan kun je contact opnemen met Ellen Hondius 

(manager) op telefoonnummer 06-25051611, of vanaf 10 januari 2022 ook met Fleur Nollet 

(programmamanager Sociale Cohesie en projectleider burgerschap) op telefoonnummer 030-

2856506.  
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