Vacature
ZB Bibliotheek van Zeeland is het hart van kennis, informatie en cultuur van en
voor iedereen in Zeeland.
Waar jong en oud elkaar op een verrassende, informatieve, educatieve en amuserende
manier interactief ontmoet. Waar je kennis maakt met oude, hedendaagse en toekomstige
uitingen van informatievoorziening. Waar je verrijkt wordt met opinie in dialoog en
ontmoeting over maatschappelijke actuele thema’s die spelen in Zeeland. Waar vaak van
alles te doen is en te beleven valt voor de jeugd, studenten en volwassenen. Kijk maar
eens op onze website www.dezb.nl

Wij zoeken voor het team Educatie & Talentontwikkeling
voor 16 uur per week een:

Consulent Educatie met POI-taken
De afdeling
De afdeling Educatie & Talentonwikkeling biedt een inspirerende werkomgeving en levert een
belangrijke bijdrage aan het provinciaal cultuurbeleid, als onderdeel van ZB Bibliotheek van Zeeland
in de rol van Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). De afdeling voert regie als coördinator,
organisator, adviseur van cultuureducatie en talentontwikkeling, leesbevordering, media-educatie en
bestrijding van laaggeletterdheid. Jeugd, doorlopende leerlijnen en cultuurbeleving krijgen specifieke
aandacht in de werkzaamheden.
Uitvoering van de Provinciale Innovatie Agenda van bibliotheekwerk is een speerpunt in de
werkzaamheden van de afdeling. Samen met de lokale Zeeuwse Bibliotheken zorgt de afdeling
voor een kwaliteitsslag in de educatieve dienstverlening en gezamenlijke aanpak van de formule
Bibliotheek op School, BoekStart, BoekStart in de Kinderopvang en Boekstartcoach. De afdeling is
verantwoordelijk voor projecten op het gebied van mediawijsheid en basisvaardigheden ten behoeve
van de kwetsbare burger. De afdeling is verantwoordelijk voor de organisatie van projecten zoals de
Kinderboekenweek, de landelijke Poëzieweek, Nederland Leest, de VoorleesExpress, de studiekringen
50-plus, de Nationale Voorleesdagen, de Nationale Voorleeswedstrijd, de Pabo Voorleeswedstrijd en
voor talentontwikkelingsprojecten als Popaanzee, Kunstbende, Dansdroom, Artist in Performance en
het Zeeuws Eenakterfestival.
De functie
Het accent van de functie ligt vooralsnog primair op de beleidsondersteuning en -advisering aan de
basisbibliotheken op het gebied van de educatieve dienstverlening voor het Voortgezet Onderwijs
(VO), MBO en het HBO. In een later stadium kan het beleidsterrein een ander specifiek onderdeel
van de educatieve dienstverlening worden.

Als Consulent Educatie met een POI-taak ben je verantwoordelijk voor het vertalen van landelijke
ontwikkelingen en trends naar de lokale uitvoering in de bibliotheken.
Je ondersteunt de bibliotheken bij de uitbouw van hun dienstverlening op deze beleidsterreinen.
Je neemt deel aan landelijke bijeenkomsten, je begeleidt subsidietrajecten en je deelt je
kennis over de programma’s voor de doelgroepen in de betreffende provinciale expertteams. Je
werkt intensief samen met de andere consulenten die binnen de POI actief zijn. Je organiseert
scholingsbijeenkomsten voor onderwijsspecialisten en leesconsulenten en speelt daarbij in op vragen
van de lokale bibliotheken.
Wij vragen een verbinder op inhoud en in beleidsontwikkeling die collega’s en de stakeholders
inspireert en inspeelt op de veranderende omgeving.
Jouw profiel
• Je bent iemand met kennis van basisvaardigheden en educatie
• Je adviseert over het beleidsterrein
• Je legt (nieuwe) verbindingen binnen en buiten de branche op provinciaal niveau
• Je bent een teamplayer met een gastvrije en enthousiaste uitstraling en instelling
• Je hebt een flexibele, hands-on mentaliteit en inlevingsvermogen
• Je neemt initiatief, verantwoordelijkheid en je kan zowel zelfstandig als in een team werken
• Je organiseert en ondersteunt provinciale activiteiten op het beleidsterrein en bent daarin
inspirator en verbinder en vertaler van landelijke trends
• Je kunt plannen en organiseren en hebt ervaring met het initiëren, opstellen en uitdragen van
beleidsvoorstellen
• Je bent representatief en accuraat, hebt oog voor detail en je hebt gevoel voor de moderne
bibliotheek.
Jij
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebt:
Een relevante opleiding op HBO-niveau
Aantoonbare ervaring in het werkveld
Ruime beleidsmatige ervaring en achtergrond
Een goede schriftelijke, digitale en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Innovatief vermogen
Gevoel voor ondernemerschap
Organisatievermogen
Een rijbewijs
Kennis van de AVG.

Op deze functie is schaal 9 (CAO OB) van toepassing.
Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en sluit de vacature aan bij jouw kwaliteiten en ambitie, stuur dan je
motivatiebrief en cv uiterlijk 1 december 2021 naar: vacature@dezb.nl o.v.v. ‘Consulent Educatie
met POI-taken’. Het voornemen is de functie zo spoedig mogelijk te vervullen. De gesprekken
worden gevoerd op 8 december 2021. Voor vragen kun je terecht bij Antoinette van Zanten, hoofd
afdeling Dienstverlening en Educatie, telefoonnummer 1222 / 0118654222 of Ron Lubbersen,
coördinator Afdeling Educatie & Talentontwikkeling, telefoonnummer 1164/0118654164. Gezien
de specifieke capaciteiten van de functie wordt deze vacature zowel intern als extern tegelijk
opengesteld. Bij gebleken geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

