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Vacature  

 
 

Projectleider | (ortho)pedagogische achtergrond 

voor PLEK 3 

 
 24 uur | per 1 december 

 
De Bibliotheek als een derde plek naast school en thuis. Een rijke leeromgeving voor 

kinderen en jongeren die een impuls kunnen gebruiken op het gebied van taal- en 

talentontwikkeling. Dat is PLEK 3!  

 

Als projectleider voor PLEK 3 ga jij aan de slag met zowel de uitvoering als de verdere ontwikkeling 

van PLEK 3. Sinds de start in september 2020 creëren we met dit project een stimulerende en 

toegankelijke leeromgeving voor kinderen van groep 6 tot en met 8, afkomstig uit heel Venlo. Op 

basis van een methodisch en innovatief onderwijsprogramma vergroten we op speelse wijze hun 

leef- en belevingswereld. In nauwe samenwerking met lokale bedrijven en organisaties vormen 

thema’s zoals burgerschap, cultuur, techniek en duurzaamheid de rode draad voor een inspirerend 

jaarprogramma, waaraan steeds groepen van 15 kinderen deelnemen. Hierbij gaat extra aandacht uit 

naar wijken met gezinnen voor wie een goede taalvaardigheid en/of brede algemene ontwikkeling 

niet vanzelfsprekend zijn. De rol en de betrokkenheid van ouders bij PLEK 3 is van doorslaggevend 

belang. 

 

Dit is jouw rol als projectleider voor PLEK 3 

• Je zorgt voor de verdere ontwikkeling en verankering van PLEK 3 als onderdeel van de Gelijke 

Kansen-agenda: je kijkt waaraan gezinnen met schoolgaande kinderen in de Venlose wijken 

behoefte hebben en hoe je deze kinderen vervolgens via PLEK 3 kunt stimuleren en 

ondersteunen; 

• Je begeleidt een aantal keren per week groepen kinderen bij PLEK 3. Je werkt hierbij samen 

met collega’s en vrijwilligers waarvoor jij de leidinggevende bent; 

• Je bewaakt de implementatie en uitvoering van het onderwijsprogramma dat ten grondslag 

ligt aan de leeromgeving van PLEK 3; 

• Je voert oudergesprekken en onderhoudt via diverse kanalen de contacten met ouders van 

kinderen bij PLEK 3; 
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• Je bouwt, breidt uit en onderhoudt een relevant netwerk van bedrijven en organisaties 

waarmee je kunt samenwerken binnen PLEK 3. Dit doe je aan de hand van thema’s en je sluit 

aan bij de diversiteit van wijken in de gemeente Venlo; 

• Je bewaakt de kwaliteit van door samenwerkingspartners geleverde diensten en producten; 

• Je bent hét gezicht van PLEK 3 voor kinderen, ouders, scholen, vrijwilligers, collega’s en 

samenwerkingspartners. 

 

Dit ben jij als onze projectleider voor PLEK  

• Didactisch sterk onderlegd met een hbo (+) werk- en denkniveau op basis van een relevante 

opleiding, bij voorkeur (ortho)pedagogiek; 

• Een planner en een organisator: een aantal jaren werkervaring, bij voorkeur projectmatig, is 

een pré; 

• Inspirerend, motiverend en enthousiasmerend: je weet hoe je mensen kunt bereiken en kunt 

meenemen in jouw verhaal; 

• Ondernemend, vernieuwend en vindingrijk: je denkt in kansen en mogelijkheden, zorgt voor 

verbinding met de (lokale) gemeenschap en weet hoe je jouw creativiteit en ideeën om kunt 

zetten in concreet ondernemerschap; 

• Nieuwsgierig en geïnteresseerd: je wilt weten wat er speelt in de maatschappij en in jouw 

omgeving; 

• Een sterke netwerker: je bent communicatief sterk en open in je contacten;  

• Competent, kundig en kritisch: jij neemt de regie, optimaliseert werkprocessen en evalueert 

en signaleert verbetermogelijkheden; 

• Enthousiast en betrokken: jij vindt grote voldoening in de bijdrage die je kunt leveren aan de 

ontwikkeling van ‘jouw’ kinderen. 

 

Dit krijg je ervoor terug 

 

• Een zelfstandige en veelzijdige functie; 

• Ruimte voor jouw goede ideeën in een inspirerende omgeving;  

• Een plek in een daadkrachtige en toekomstgerichte organisatie waar jij 

opleidingsmogelijkheden krijgt om je verder te bekwamen; 

• De kans om mee te werken aan de ontwikkeling en vernieuwing van de Bibliotheek Venlo;  

• Fijne collega’s waar je veel van kunt opsteken, en die ook graag van jou leren;  

• Jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging; 
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• Salaris volgens schaal 9 CAO Openbare Bibliotheken (min. € 3293,- en max. 4241,-) op basis 
van een 36-urige werkweek. Goede secundaire voorwaarden zoals reiskostenvergoeding, 
eindejaarsuitkering, deelname aan pensioenfonds en natuurlijk een gratis 
bibliotheeklidmaatschap. 

 

Enthousiast? 

Word jij blij van deze vacature? Wil je meer weten of gewoon direct solliciteren? 

Voor vragen over de vacature stuur je een mail naar Geja Olijnsma, directeur-bestuurder: 

golijnsma@bibliotheekvenlo.nl. Samen even koffie drinken bij STEK is ook altijd mogelijk, Geja maakt 

graag een afspraak met jou. 

 

En waar kom je dan te werken? 

In een Bibliotheek met collega’s die veel zin hebben om samen met jou de Bibliotheek Venlo stevig 

op de kaart te zetten als dé plek om je persoonlijk te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.  

 

Een laagdrempelig Huis van Informatie waar de deur voor iedereen openstaat. Samen met onze 

partners en vrijwilligers zorgen we ervoor dat iedere inwoner van Venlo een leven lang kan leren en 

meetelt in onze samenleving. We maken ons bovendien sterk voor de toegang van alle Venlose 

kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar tot rijke (lees)informatie.  

De bibliotheek is anno 2022 zoveel meer dan alleen boeken. Jaarlijks organiseren we honderden 

activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling & educatie, maar die ook voor verbinding en ontspanning 

zorgen. Met vestigingen in Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Velden en Venlo is er altijd een 

Bibliotheek dichtbij. 

Meer weten over PLEK 3 en over ons ‘hoe, waarom en wat?’ Op onze website vertellen we hoe we 

onze dromen willen waarmaken en met welke ambities we samen met jou aan de slag gaan.  
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