
 

 

 

 

Ben jij de spin in het web die het verschil maakt voor kinderen,  
0uders/verzorgers en wijkbewoners? Bindkracht10 zoekt twee  
enthousiaste 
 

 
Voor 16 en 24 uur per week op verschillende Brede Scholen in Nijmegen 
 (gemiddeld 8 uur per Brede School).  
 
 
 
De Brede school 
In de Brede School werken verschillende organisaties in de wijk samen (basisschool,  
Bindkracht10, kinderopvang, sport en cultuur, etc.). Gezamenlijk richten zij zich op het 
vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders/verzorgers, zodat 
kinderen gestimuleerd worden en ouders/verzorgers en ook de buurt zich meer 
verbonden gaan voelen.  
Wij zoeken twee Brede School Coördinatoren die zorgen voor een rijke 
ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar en voor de verbinding van 
activiteiten, voorzieningen, mensen en netwerken in de wijk. 
 
Speerpunten in de functie 
- Je organiseert, coördineert en optimaliseert het gezamenlijke aanbod van de 

Brede School in de wijk en stimuleert en bewaakt de uitvoering. 
- Je signaleert wensen en behoeften van kinderen en ouders/verzorgers. 
- Je hebt een proactieve rol in het vormgeven van ouderparticipatie. 
- Je legt actief verbindingen tussen de school en de wijk, de kinderen en 

ouders/verzorgers (‘thuis’). Je bent het gezicht en de verbindende factor in de 
wijk, je bent de spin in het web. 

- Je werkt samen met alle partijen in de wijk en levert een belangrijke bijdrage aan 
de totstandkoming van de sociale basis en de preventieplatforms. 
 

Wat neem je mee? 
- Aantoonbaar HBO-werk en denkniveau binnen het vakgebied. 
- Kennis van vakinhoudelijke methodieken, ontwikkelfasen van het jonge kind en 

ouderparticipatie,  
- Visie op de Brede School, opvoedingsondersteuning en op samenwerking 

onderwijs, zorg, kinderopvang, sport, cultuur en welzijn.  
- Projectmanagementvaardigheden. 
- Ervaring met coördineren en coachen.  

De geschikte kandidaat gaat uit van de kracht en kwaliteiten van mensen (groot en 
klein), haalt deze naar boven en moedigt hen aan hun persoonlijke talenten en 
vaardigheden te ontdekken, te gebruiken en te versterken. 

Je bent als coördinator innovatief, ondernemend, creatief en verbindend. Daarnaast ben 
je flexibel en stevig;  je kunt goed opereren in een belangenveld, in wisselende 
omstandigheden en je kunt verschillende rollen aannemen. Je werkt wijkgericht en 
integraal en hebt oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie. Kennis 
van de gemeente Nijmegen een belangrijke pré. 

 
 
 

 

In onze visie is Nijmegen een 

stad waarin iedereen ertoe 

doet en mee kan doen vanuit 

eigen mogelijkheden. We 

leggen verbanden tussen 

mensen en met andere 

organisaties. We nemen 

barrières weg, helpen 

drempels en onderlinge 

verschillen verkleinen. We 

signaleren waar het mis kan 

gaan en reageren daarop. 

 

.Al meer dan 50 jaar zetten wij 

ons in voor de mensen van 

Nijmegen. Je kent ons onder 

andere van Hulp bij geldzaken, 

opvoedondersteuning, Stips, 

opbouwwerk, jongerenwerk, 

activiteitenpleinen en 

tientallen andere diensten en 

projecten. 

 

Bindkracht10 geeft energie 

aan je mogelijkheden. 

www.bindkracht10.nl 

 

 

 

 

 

http://www.bindkracht10.nl/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
Wat bieden wij?  
Wij bieden twee uitdagende en afwisselende functies van 16 en 24 uur per week. Het 
salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO Sociaal Werk, schaal 
9, een individueel keuzebudget (18% van het salaris) en een loopbaanbudget (1,5% van 
het salaris).  
De ingangsdatum is medio augustus 2022, voor de duur van het schooljaar 
2022/2023. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het verandertraject van de 
Brede Scholen worden deze uren verlengd.  
 
Informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Claudia 
Tonissen, manager, tel. (06) 82 786 614. 
Je motivatiebrief met CV kun je uiterlijk 23 juni 2022 mailen naar info@bindkracht10.nl, 
Zet in het onderwerp: ‘Sollicitatie Brede School Coördinatoren’. De brievenselectie is 
op 27 juni. De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagochtend 29 juni 
2022. Voor deze vacature werven wij extern. 
 
 
Bindkracht10 wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren 
bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe 
jij het verschil maakt voor de stad. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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