
 

 

 
 
VACATURE MEDEWERKER SCHOLENCONTACT 
 
Wil jij je inzetten voor de ontwikkelingskansen van kinderen en de aanpak van kinderarmoede?  
Heb je een onderwijsachtergrond en ben je maatschappelijk betrokken?  
Dan ben jij misschien wel de collega waar wij naar op zoek zijn!   
 
Over het Jeugdeducatiefonds  
Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die 
opgroeien in armoede. We werken aan een duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede, 
waarbij we het patroon van armoede doorbreken en het kind centraal stellen samen met de mensen 
in wie het kind vertrouwen heeft. Het Jeugdeducatiefonds stelt scholen in staat om deze kinderen te 
geven wat ze nodig hebben, zoals leermaterialen, extra begeleiding of zorg, geld voor een 
schoolreisje of een bed of bureau voor thuis.  
 
De functie:  
Inmiddels werkt het Jeugdeducatiefonds met meer dan 440 basisscholen samen. Het is onze ambitie 
om met alle 1.800 scholen die tot onze doelgroep behoren een samenwerking aan te gaan en zo nog 
meer kinderen in armoede beter te bereiken. Als Medewerker Scholencontact werk je in het hart van 
onze organisatie, want je richt je direct op de scholen die bij ons zijn aangesloten.  
 
Je werkt samen met de huidige coördinator aan het onderhouden van de persoonlijke contacten met 
de contactpersonen op de scholen en je helpt hen bij het inzetten van de budgetten die we 
beschikbaar stellen.  
 
Wat ga je doen?  

 Je bezoekt de scholen die bij ons zijn aangesloten; 
 Je ondersteunt de contactpersonen op de scholen bij het aanvragen; 
 Je geeft feedback aan de scholen over de mogelijkheden en werkwijzen van het 

Jeugdeducatiefonds; 
 Je onderhoudt contacten met de vrijwilligers in de regio; 
 Je ondersteunt collega’s bij het analyseren van data uit ons aanvraagsysteem; 
 Je houdt relevante literatuur bij gericht op armoedebeleid, effectieve interventies in het 

onderwijs en kansengelijkheid. 
 

Wie zoeken wij?  
 Een betrokken collega, bij voorkeur met een onderwijsachtergrond, die begrijpt wat op de 

scholen speelt 
 Een proactieve professional, die initiatief neemt en erop uit gaat    
 Iemand met rijbewijs en auto, die graag onderweg is  
 Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan werken 
 Iemand met goede communicatieve vaardigheden in woord en geschreven teksten 
 Een collega die zich met bevlogenheid inzet voor de missie van het Jeugdeducatiefonds  



 

 

Wat bieden wij?  
 Een veelzijdige baan bij een dynamische en snelgroeiende NGO   
 Een dienstverband van 20 uur voor een jaar, dat bij goed functioneren wordt verlengd  
 Een marktconform salaris dat past bij de functie en de goede doelen sector. 
 Een pensioenbijdrage, telefoonvergoeding en laptop  
 Ruimte voor thuiswerken en flexibele werktijden.  
 Een fijne, informele en open werksfeer met betrokken, professionele collega’s.  

 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Arie Schilling, coördinator van het 
Jeugdeducatiefonds (arie.schilling@jeugdeducatiefonds.nl).  
Kijk voor meer informatie over onze organisatie ook op onze website: www.jeugdeducatiefonds.nl  
 
Sollicitaties graag uiterlijk 1 september a.s. verzenden naar info@jeugdeducatiefonds.nl, onder 
vermelding van: Vacature Medewerker Scholencontact.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


