
Coördinerend Adviseur, Trainer, Projectleider, Programmamanager 
 
Compasnul13 is op zoek naar een Coördinerend Adviseur, Trainer, Projectleider en 
Programmamanager voor 0,8 fte voor de duur van één jaar.  
 
Voor de invulling van deze vacature zetten we in op diverse vormen voor de aanstelling mogelijk: 
inzet op zelfstandige basis en detachering of een tijdelijke overeenkomst zijn ook bespreekbaar.  
 
Over de organisatie 
Compasnul13 bestaat uit een team van professionele medewerkers die met een netwerk van 
deskundigen in ’s-Hertogenbosch ondersteuning biedt aan organisaties voor kinderopvang en primair 
onderwijs. Wij helpen hen bij hun taak in opvoeding, ontwikkeling en onderwijs aan de kinderen in 
de leeftijdsgroep van 0-13 jaar. Compasnul13 neemt in dat kader ook deel aan diverse initiatieven in 
de stad.  
 
Dit ga je doen 
We zoeken een gedreven collega die zich in teamverband wil inzetten voor de ondersteuning van 
organisaties voor kinderopvang en primair onderwijs in het belang van de ontwikkeling van de 
kinderen in Den Bosch. 
 
Daarvoor ga je  

• De trainingen die Compasnul13 verzorgt coördineren (o.a. trainingsaanbod maken; afspraken 
maken extern en intern over inhoud, inzet en kosten; evalueren, begroting maken en je daarop 
verantwoorden) 

• Een deel van de trainingen ook zelf verzorgen (babytraining, VierVVE basis en VierVVE voor 
kleuters, Piramide, trainingen aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, managers en 
directeuren; nieuwe trainingen ontwikkelen) 

• Coördinerend adviseren voor een van de wijken in Den Bosch met betrekking tot KC-
ontwikkeling, stadsfoto en Bossche Kwaliteitsstandaard 

• Het project VE-beleidsmedewerker leiden (o.a. communiceren met locaties, medewerkers 
professionaliseren, intervisiebijeenkomsten organiseren, afstemmen met coördinerend 
adviseurs, kwaliteit monitoren; begroten en verantwoorden)  

• Als programmamanager bewaken en coördineren van de voortgang van de projecten en 
processen onder de programmalijn OAB/VVE. Subsidieaanvragen onderbouwen, coördineren en 
verantwoorden op inhoud en budget 

• Deelnemen aan stedelijk overleg 
  
Dit bieden wij  
Je maakt deel uit van een enthousiast, collegiaal, professioneel en betrokken team dat zelfstandig 
werkt en graag de goede dingen goed doet. De functie biedt afwisseling. Je werkt indirect mee aan 
de ontwikkeling van alle kinderen van 0-13 jaar in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Dat is de 
maatschappelijke opgave die Compasnul13 heel serieus neemt, samen met al haar partners in en om 
de stad.  
 
Kijkende naar opleiding en ervaring wordt de kandidaat ingeschaald met een bandbreedte van 
ongeveer € 3.000 tot € 5.300 bruto per maand op fulltime basis. Overige arbeidsvoorwaarden zijn 
afhankelijk van de aard van de aanstelling.  
 
  



Jouw profiel 
We zoeken een collega die:   
- een relevante opleiding op minimaal HBO (+)-niveau heeft; 

- beschikt over relevante ervaring in een pedagogisch-educatieve omgeving  

- gecertificeerd trainer voor eerder genoemde trainingen is of bereid zich te certificeren 
- een zelfstandige professional is, die goed kan samenwerken 
- leergierig en innovatief is 
- een meedenker is die mensen kan enthousiasmeren en een verbinder kan zijn in het 

pedagogisch-educatieve netwerk in Den Bosch. 
- die Compasnul13 in- en extern representeert; 
- goed kan plannen en organiseren, weet wanneer af te stemmen en met wie; 

- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft; 

 
Solliciteren 
Als je naar aanleiding van deze vacature vragen hebt kun je contact opnemen met Annette Baart 
directie@compasnul13.nl of +31622951050 
 
Een sollicitatiebrief (cv met korte motivatie) kun je sturen naar 
renske.vangisbergen@signumonderwijs.nl vóór 16 december aanstaande. De gesprekken voor de 
vacature zullen plaatsvinden op 04 januari 2023 in de ochtend. Ben je ZZP-er, vermeld dan alvast je 
uurtarief bij je sollicitatie.  
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