
 

Vacature vrijwilliger regiocoördinator  Jeugdeducatiefonds 
Geloof jij ook in kansengelijkheid en talentontwikkeling voor alle kinderen in het onderwijs? Het 
Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een 
achterstandspositie te vergroten. Een doel dat door de impact van de coronacrisis op het onderwijs 
nog urgenter is geworden. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is 
wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen 
ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een 
beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Inmiddels werken we met 370 basisscholen samen. In het 
schooljaar 2020-2021 bereikten we meer dan 95.000 kinderen in de doelgroep. Het is onze ambitie 
om met nog meer scholen te gaan samenwerken en zo nog meer kinderen te bereiken.  

Verantwoordelijkheden van de vrijwilliger  

 Je onderhoudt contact met reeds gecertificeerde scholen en legt contact met nog niet 
gecertificeerde scholen die zich nieuw aanmelden.  

 Legt contact met de gemeenten waar het jeugdeducatiefonds actief is of wil worden. 
 De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij op zich genomen heeft en heeft hier 

contact over met de coördinator. 

Wat zijn voor ons belangrijke criteria?  Wij zoeken iemand die: 

 Enthousiast, vriendelijk, gedreven en nauwkeurig is.  
 Ervaring met de lokale overheid. 
 Aantoonbare affiniteit heeft met (kinder)armoede en/of primair onderwijs.   
 Zich minimaal 4 uur per week wil inzetten voor het Jeugdeducatiefonds.  
 Beschikbaar is in één van de volgende regio’s: Amsterdam, Noord Brabant, Flevopolder, 

Rotterdam, Zeeland, Utrecht of Zuid Limburg. 

Vergoeding  

Het vrijwilligerswerk kent een vrijwilligersvergoeding van €150 per maand, uit te keren tegen het 
einde van de maand. Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger. 
Bij langdurige verhindering of beëindiging van de werkzaamheden worden de werkzaamheden 
overgedragen. 
 

Ben je enthousiast geworden en wil je ons team komen versterken?  We zien jouw schriftelijke 
reactie graag tegemoet via info@jeugdeducatiefonds.nl t.a.v. Arie Schilling.  


