
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
COMBINATIEFUNCTIONARIS TECHNIEK 0,1 WTF (4 uur) 

Deze vacature staat open voor medewerkers in dienst bij Kans & Kleur én externe kandidaten 

 
 

JUNIOR TECHNOVIUM WIJCHEN 
Samen met de gemeente Wijchen en het Maaswaalcollege realiseert Kans & Kleur het Junior 
Technovium Wijchen. Het Junior Technovium heeft tot doel het techniek onderwijs in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs te versterken. Het realiseert de volgende activiteiten: 

 Technische werkplekken in het technieklokaal; 

 Techniekproject en techniekwedstrijd; 

 Bezoeken aan technische bedrijven; 

 Buitenschoolse activiteiten binnen de Brede School 

 Netwerk van techniekcoördinatoren 
 
GEWENST PROFIEL  
Competenties algemeen: 

 Is in staat zelfstandig actie te ondernemen en beslissingen te nemen om problemen op te 
lossen; 

 Is communicatief vaardig en kan het eigen gedrag afstemmen op dat van anderen; 

 Is in staat een tijdspad of prioriteitenstelling te maken voor het eigen werk of dat van 
anderen; 

 Stuurt mensen en processen actief aan. Kan duidelijke doelen formuleren en de voortgang 
bewaken. 
 

Competenties specifiek: 

 Verzorgt mede het ontwerp, de voorbereiding, de planningen, begeleiding van lessen 
wetenschap en techniek; 

 Ontwikkelt plannen en programma’s en laat deze uitvoeren; 

 Onderhoudt de eigen deskundigheid en professionaliteit; 

 Heeft affiniteit met ICT, met name voor programmeren; 

Takenlijst: 

 Ontwikkelt een leerlijn (wetenschap en techniek) op maat voor de groepen 6, 7en 8 van de 
basisscholen uit Wijchen; 

 Overlegt met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en met vrijwilligers over aanbod en 
vraag; 

 Stelt in overleg met coördinator Junior Technovium Nijmegen en Wijchen programma’s op 
voor het hele schooljaar; 

 Analyseert en signaleert behoeften en mogelijkheden tot vernieuwing, verbetering en voert 
deze uit; 

 Verricht administratieve werkzaamheden (betalingen, begroting en verantwoording); 

 Verzorgt de communicatie met scholen, brede schoolorganisaties, Buitenschoolse Opvang en 
organisaties uit de vrije tijd sector; 



 

 

 Betrekt externe partners en sponsors; 

 Werft vrijwilligers voor de organisatie; 

 Draagt mede zorg voor de begroting en de aanvraag van subsidies; 

 Neemt deel aan netwerkoverleggen (o.a. met Junior Technovium Nijmegen, etc); 

 Beheert het techniekproject (wedstrijd); 

 Communiceert met de techniekcoördinatoren van de basisscholen. 
 

 PLAATS IN DE ORGANISATIE 
De aanstelling is (blijft) bij Samenwerkingsstichting Kans & Kleur en de salariëring vindt plaats 
binnen de LA schaal. 
Functioneel word je aangestuurd door Gerard de Haan (directeur van de Paulusschool)) 

 Je kunt je sollicitatie met motivatiebrief en een beknopt CV sturen naar  
directie-paulus@kansenkleur.nl  t.a.v Gerard de Haan. 
Gelieve te reageren voor 16 september a.s.  
De eerste gesprekken willen we in de week van 18 september plannen. 

 

Meer informatie?  
Heb je vragen over de functie of procedure?  
Neem dan contact op met Gerard de Haan  
via telnummer: 024 6452881 of email. 
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