Leesconsulent (hbo)
24 uur per week
Bij Stadkamer Zwolle

“Plezier in lezen leidt tot lezen”, wat op een toegankelijke manier taalontwikkeling
stimuleert. Sluit dit motto aan bij jouw werkwijze en lever jij graag maatwerk? Dan
zijn wij nieuwsgierig naar jou!
Plezier in lezen leidt tot lezen, dwang tot lezen werkt juist averechts. Dit is het principe waarop het
programma ‘Alle Zwolse kinderen lezen, van moeten naar willen lezen – de sleutel tot geletterdheid’
is gebaseerd. Wij zoeken een bevlogen leesconsulent die inspiratie haalt uit het eigen leesplezier en
die passie inzet om op (voor)scholen de taalontwikkeling te bevorderen.
Het plan heeft een vraaggerichte aanpak. In gesprek met leerkrachten onderzoek je de vraag en stel je
een programma op maat samen. Het doel van het plan is de taalachterstand onder kinderen van 0 tot
18 jaar terug te dringen om daarmee de aanwas van laaggeletterden te voorkomen. Jong geleerd is oud
gedaan is hier van toepassing: als je jong plezier krijgt in lezen, heb je daar op volwassen leeftijd nog
profijt van. Om te voorkomen dat kinderen de basisschool verlaten met een taalachterstand is lezen
belangrijk. Veel lezen ondersteunt de taalontwikkeling, weten we uit onderzoek. Daarom willen we dat
alle kinderen plezier beleven in lezen. We gaan een omslag maken van moeten lezen naar willen lezen
en jij ondersteunt het Zwolse primair onderwijs én de voorscholen in deze omslag.
Binnen Stadkamer werk je nauw samen met collega’s van het team Onderwijs. Er is een
programmacoördinator “Alle Zwolse kinderen lezen” en nog één leesconsulent.

Wij zoeken






Een sensitieve persoonlijkheid die goed kan samenwerken en de vraag juist weet op te halen én
weet te vertalen naar concrete acties;
Een proactieve kandidaat die kan omdenken: van implementeren van bestaande programma’s naar
leveren van maatwerk;
Een leesconsulent die verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan het primair onderwijs en de
voorschoolse opvang;
Iemand die de samenwerking met basisscholen, onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven weet
te bevorderen;
Iemand die zichzelf altijd de vraag stelt: wat hebben we nodig om álle kinderen te laten lezen?

Wij vragen






Hbo werk- en denkniveau met een passende hbo-opleiding. Lesbevoegdheid is een pré;
Kennis van laaggeletterdheid, jeugdliteratuur, leesbevordering en media-educatie;
Flexibiliteit, innovatief vermogen en resultaatgericht;
Zelfstandige werkhouding;
Affiniteit met primair onderwijs en taalontwikkeling.

Wij bieden





Salaris op basis van schaal 8 van de CAO Openbare Bibliotheken (inschaling indicatief, afhankelijk
van ervaring min. € 2.629,00 en max. € 3.369,00 bij 36 uren p.w.);
Uitdagend werk waarin je echt van betekenis kunt zijn;
Prima arbeidsvoorwaarden zoals een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, een
eindejaarsuitkering, pensioenopbouw bij Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB);
Tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met zicht op verlenging van tenminste nog
1 jaar.

Waar ga je werken
Stadkamer Zwolle
Stadkamer staat midden in de samenleving, voor de samenleving. Het is een huiskamer voor de stad,
een plek waar je naartoe gaat voor inspiratie en ontmoeting. Jong en oud kunnen hier kennis opdoen
en delen, anderen ontmoeten, cultuur beleven, lezen en lenen, koffie drinken, studeren en werken.
Stadkamer wil mensen en organisaties inspireren en biedt ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling.
Via de aanpak van laaggeletterdheid, het bieden van informatie en advies en door kunst- en
cultuurbeleving stimuleert Stadkamer Zwollenaren om actief deel te nemen aan de samenleving.
Stadkamer heeft vier vestigingen in de stad.
Stadkamer Centrum heeft in april 2017 de deuren geopend van een prachtig nieuw pand aan de Zeven
Alleetjes. Jong en oud bezoekt hier de bibliotheek, beleeft cultuur, ontmoet elkaar, drinkt koffie of
komt om te werken of te studeren. Hier is ook jouw uitvalsbasis als leesconsulent.
Neem voor meer informatie een kijkje op www.stadkamer.nl
Rijnbrink
Je komt in dienst bij Rijnbrink. Rijnbrink is de provinciale serviceorganisatie voor de bibliotheken in
Gelderland en Overijssel en biedt advies en ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en
inhoudelijk bibliotheekwerk. Rijnbrink is werkgever van 23 Bibliotheken in Overijssel en Gelderland.
Leer onze organisatie kennen op www.rijnbrink.nl

Interesse in deze functie?
Reageer dan vóór 26 januari 2018 via work@rijnbrink.nl t.a.v. Geny Nijboer o.v.v.
Vacature Leesconsulent.
Wil je meer weten, dan kun je informatie inwinnen bij Geny Nijboer,
Manager op 06-10 254 116.
De gesprekken vinden plaats op 31 januari 2018.

