
Projectleider participatie internationals (16 uur per week)

De Internationale Schakel Klas (ISK) van het Koning Willem I College (KWIC) is voorbereidend
voortgezet onderwijs voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het onderwijs richt zich op doorstroom
naar het regulier vervolgonderwijs binnen 2 jaar. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en
20 jaar die in of rond ’s-Hertogenbosch wonen. Deze jongeren, veelal vluchtelingen en
arbeidsmigranten verstaan, schrijven en/of spreken niet of nauwelijks Nederlands. Veel ISK-leerlingen
zijn “zorgleerlingen” met gedragsproblemen, veelvuldig schoolverzuim, weinig concentratie, niet
willen/kunnen houden aan regels, weinig financiële middelen. En met gezondheidsproblemen,
depressieve-, puberale- en faalangstklachten, heimwee, eenzaamheid, genderproblematiek.
Sommigen van hen komen, als gevolg van cultuur- en taalbarrières, in een sociaal isolement.
Doel van de functie is het sociaal laten integreren van leerlingen door middel van activiteiten (sport,
cultuur en welzijnsaanbod). Dit is merendeels buitenschools aanbod (middag, avonden, weekenden);
afhankelijk van het op te zetten programma en de (individuele) behoeften van leerlingen.

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden
· Je organiseert, coördineert en geeft uitvoering aan een samenhangend aanbod voor sport, cultuur

en welzijn voor leerlingen van het voortgezet onderwijs ISK en werkt daarin nauw samen met de
plaatselijke verenigingen.

· Je ontwikkelt en geeft uitvoering aan bredere plannen en programma’s m.b.t. (school)sport en
cultuur/welzijn en zorgt voor publicitaire uitingen.

· Samen met Participatie passend Citytrainers programma ontwikkelen, initiëren en uitvoeren.
· Je bevordert de sociale integratie van de leerlingen door activiteiten te initiëren die hen uit hun

isolement halen en in contact brengen met activiteiten buiten hun eigen cultuur, school en
vriendengroep.

· Je stimuleert leerlingen te participeren in bestaande programma’s in de stad.
· Je bouwt en onderhoudt een relevant in- en extern relatienetwerk en stimuleert onderlinge

samenwerking en afstemming tussen onderwijsinstellingen, wijkorganisaties, verenigingen,
maatschappelijke instanties e.d.

Functie eisen
· HBO-opleiding op het gebied van sport, bewegen, gezondheid met bij voorkeur ervaring en

affiniteit met de doelgroep. Beschikt over EHBO-/MFA-diploma (of bereid dit te behalen).
· Goede beheersing Engelse taal en bij voorkeur meerdere talen.
· Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
· Je kunt matchen met diverse mensen en culturen vanuit een breed perspectief.
· Aantoonbare ervaring in projectmatig werken; goed kunnen plannen en organiseren,
· Je werkt zelfstandig en kunt effectief samenwerken met verschillende disciplines.
· Je handelt vanuit ondernemerschap met natuurlijk klantgericht werken en netwerken.
· Je bent creatief, vindingrijk, enthousiast, betrokken, gedreven en hebt aanpassingsvermogen.
· Bereid om flexibel op onregelmatige werktijden te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke projectfunctie voor de duur van drie jaar, streven is ingang januari 2019. Het
betreft een dienstbetrekking bij Stichting Sportstimulering voor 16 uur per week verdeeld over
minimaal 4 dagen per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao sport schaal 9 of aanloopschaal
8. Er wordt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd bij aanstelling. Vragen over deze vacature
kun je stellen stedelijk coördinator Powerup073 Alex Bekkers, a.bekkers@s-hertogenbosch.nl,
tel 06 11 72 92 54. De eerste gespreksronde is gepland op 11 januari 2019.

Reacties
Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Mail je CV met motivatiebrief dan vóór
13 december 2018 naar Sigrid Hoppener, P&O-adviseur Stichting Sportstimulering, s.hoppener@s-
hertogenbosch.nl. o.v.v. Projectleider participatie internationals.
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