
 
 
Gezocht: Educatiemedewerker FIX Maakonderwijs (8 uur per week)  

In de hedendaagse samenleving is steeds meer behoefte aan uitvinders: creatieve mensen 
die complexe problemen kunnen oplossen, kritisch durven te zijn, goed kunnen 
samenwerken en buiten hun vakgebied kunnen denken. Cultuurhuis Heemskerk, Centrum 
voor de Kunsten Beverwijk en Techport hebben de handen in een geslagen om elk kind in 
de IJmond de kans te geven om uitvinder te worden. Met FIX Maakonderwijs ondersteunen 
wij basisscholen bij het implementeren van kunstonderwijs verbonden met techniek, door 
een laagdrempelig aanbod te ontwikkelen dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, 
wetenschap en technologie.  

Om het team van FIX Maakonderwijs bestaande uit projectleider en ca. 8 vakdocenten te 
versterken zijn wij op zoek naar een inspirerende  

Educatiemedewerker 

Met interesse en ervaring op het gebied van cultuuronderwijs in het algemeen en 
maakonderwijs, nieuwe media en/of hedendaagse technologie in het bijzonder 

Wat zoeken we:  

- Een enthousiaste educatiemedewerker met affiniteit en werkervaring in het 
basisonderwijs  

- Die goed is in relatiebeheer en organisatorisch sterk is  
- Een zelfstandige professional met gevoel voor verantwoordelijkheid die graag 

samen werkt 
- En daarnaast een goede planner en een verbinder met sociale vaardigheden is  

Verantwoordelijkheden:  

- Eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor 
* basisscholen die FIX lessenseries afnemen 
* betrokken vakdocenten 
* het netwerk van lokale organisaties en bedrijven die ons ondersteunen 

- Het zorg dragen voor de ontwikkeling van de lessenseries door o.a. 
o Coördinatie en implementatie van de pilot lesprogramma’s 
o Coördinatie en uitrollen van FIX Maakonderwijs naar scholen in de IJmond 

- Het zorg dragen voor de uitvoering van de lessenseries door o.a. 
o Inplannen van de lessenseries op de basisscholen 
o Het maken van opdrachtbevestigingen en goedkeuren van facturen 

vakdocenten 



- Het ondersteunen van onze vakdocenten in onderwijskundige en praktische zaken 
- Het volgen en signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van 

maakonderwijs en adviseren van het projectteam 
- Het bewaken van de kwaliteit en actualiteit van het lesprogramma 
- Verzorgen deskundigheidsbevordering 
- Organisatie conferenties en netwerkbijeenkomsten 
- Interne en externe communicatie 

Wat bieden we:  

- Aan de slag gaan met het leukste en nieuwste lesprogramma in de IJmond, 
ontwikkeld door inspirerende professionals  

- Onderdeel zijn van een leuke groep ontwikkelaars, vakdocenten en kunstenaars 
- Marktconform tarief  
- ZZP opdrachtovereenkomst voor het schooljaar 2021-2022 (met mogelijkheid tot 

verlenging), of detachering vanuit een schoolbestuur uit de regio  

Solliciteren: 
Sollicitaties voorzien van motivatie en CV kunnen tot en met 1 juli 2021 per mail worden 
gestuurd naar pam@fixmaakonderwijs.nl ter attentie van Pam Toonen, projectleider FIX 
Maakonderwijs.  
Voor vragen over de functie kun je via hetzelfde emailadres contact opnemen.  
 

                                             
 


