
 

  

SSPOH zoekt een  

projectleider ‘Niet Stapelen Maar Vervangen’ 
Per 1 januari 2022 (0,4 FTE) 

Niet Stapelen Maar Vervangen 
Elk kind verdient het om de wereld om zich heen in volle glorie te onderzoeken, zijn talenten te 
ontdekken en zich maximaal te ontwikkelen. Om te worden wie je wil zijn, heb je wortels nodig in 
een vruchtbare bodem. Ontwikkelen is voor ons geen ‘schoolse’ zaak. In het museum waar je 

anders nooit zou komen, een robot maken met je handen, leren rekenen in de kookles, 
voorgelezen worden, leren bewegen op een podium…. Kinderen verrijken door ze over grenzen 

heen te leren bewegen! 
 

Basisscholen/kindcentra, kinderopvang, buitenschoolse opvang, voorgezet onderwijs, Bossche 

Educatieve Makelaars als Babel, GGD Hart van Brabant en ’S-PORT maken in ’s-Hertogenbosch 
samen creatieve, gezonde en stimulerende leeromgevingen voor alle kinderen. De gemeente 
steunt de uitvoering en organisatie omdat het belangrijk is dat er gewerkt wordt aan gelijke 

kansen voor talentontwikkeling.  

 

Vanuit het project Niet Stapelen Maar Vervangen (NSMV) is het anders bouwen aan een rijke speel- 
en leeromgeving uitgeprobeerd. NSMV biedt kansen voor kinderen door het bundelen en 

coördineren van  vraag en aanbod tussen onderwijspartners en educatieve aanbieders in ’s-

Hertogenbosch. Aanbieders koppelen hun educatieve aanbod op vijf domeingebieden 

Gezondheid, Bewegen, Cultuur en Lezen, Duurzaamheid en Technologie aan de digitale 
aanbiedersbox. De onderwijspartners koppelen onderwijs en leervragen, aan de  scholenbox. De 

aanbiedersbox en de scholenbox vormen samen de digitale toolbox van Niet Stapelen Maar 

Vervangen.  
 
Geloof je erin dat alle kinderen recht hebben op een breed aanbod dat het ten volle stimuleert om 
zich te ontplooien ? Kun je stimuleren, inspireren, motiveren en verbinden? Dan ben jij wellicht 
degene die we zoeken! 

 
Dit ga jij doen 
De Projectleider NSMV heeft de volgende taken en verantwoordelijkheidsgebieden: 

• heeft de algehele leiding  van het project NSMV op tactisch en operationeel niveau; 

• geeft leiding en sturing aan het kernteam, bestaande uit projectleiders onderwijs en 

contactpersonen van de Bossche Educatieve Makelaars. Zit de vergadering voor, 
organiseert verslaglegging en bewaakt de voortgang van de actiepunten; 

• is aanspreekpunt voor projectleiders onderwijs en contactpersonen Bossche 
Educatieve Makelaars vanuit de vijf domeingebieden Gezondheid, Bewegen, Cultuur 

en Lezen, Duurzaamheid en Technologie; 
 



 

 

• draagt zorg voor de ontwikkeling en borging van  het project middels de vijf bouwstenen: 

Beleid en financiën, Communicatie en planning; Opleiden en organiseren; Onderzoek en 
ontwikkeling; Leerlijn en koppelen; 

• stelt een jaarplan en jaarplanning NSMV op in afstemming met het kernteam en de 

Strategische Alliantie. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan, de monitoring  

en het behalen van de doelstellingen; 

• geeft vorm en sturing aan innovatie en inhoudelijke doorontwikkeling van het project in 
samenspraak met de uitvoerende organisaties en leden van de Strategische Alliantie; 

• informeert, adviseert, is aanspreekpunt en legt periodiek  verantwoording af aan de leden 
van de Strategische Alliantie; 

• werft in samenwerking met de projectleiders onderwijs en de Bossche Educatieve 

Makelaars nieuwe aanbieders op de domeingebieden: Gezondheid, Bewegen, Cultuur en 
Lezen, Duurzaamheid en Technologie; 

• bevordert deelname van voortgezet onderwijs en de kinderopvang aan NSMV; 

• neemt als lid, deel aan de stedelijke tafels Technologie, Sport en Bewegen, Cultuur en 
Lezen, Gezondheid en Duurzaamheid; 

• is budget verantwoordelijk en werft samen met de leden van de Strategische Alliantie  
subsidies voor de doorontwikkeling van NSMV; 

• is mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale toolboxen: de 

aanbiedersbox en de scholenbox , stemt deze af met de ontwikkelaar/ procesbegeleider  

• onderhoudt contact met landelijke (onderzoek)partners in afstemming met leden van de 

Strategische Alliantie; 

• stemt het project af op de lokale ontwikkelingen en collega’s binnen Compas. 
 

Voor deze functie zijn we op zoek naar een kandidaat die:  

• beschikt over een relevante opleiding op hbo+-niveau; 

• verbindend, ondernemend en innovatief is; 
• resultaatgericht kan werken; 
• een ambassadeur is van het programma NSMV; 
• management ervaring heeft in een vergelijkbare projectleiders functie.  

 

Wat wij bieden 

We bieden een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van één jaar met uitzicht op een verlenging 

voor de duur van de project periode (in totaal maximaal drie jaar (inclusief het jaarcontract). De 

gewenste startdatum is 1 januari 2022. De werktijdfactor bedraagt 0,4 FTE, zijnde 16 uur per week. 

Heb je momenteel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij één van de aangesloten 

onderwijsbesturen, dan zal je op basis van een detacheringsovereenkomst worden ingezet als 

projectleider NSMV. Inschaling vindt plaats in de functie stafmedewerker B , schaal 11 volgens de 

CAO Primair Onderwijs .  

 

Reageren 

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 19 november 2021 naar 

Hannah Vossen (hannahvossen@compasnul13.nl) Heb je nog vragen, neem dan contact op met 

Hannah Vossen door te mailen naar hannahvossen@compasnul13.nl. De sollicitatiegesprekken 

vinden plaats in de week van 22 november 2021. 
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