
 

  

 

BiblioNu is de meest laagdrempelige openbare voorziening van de gemeentes Venray en Horst aan 

de Maas en met een kleine 200.000 bezoekers per jaar de best bezochte culturele instelling. We 

geven mensen de mogelijkheid zich te ontwikkelen, ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding of 

afkomst. Het boek is daarvoor een heel belangrijk – maar niet het enige – middel. De bibliotheek 

biedt allerlei vormen van ontspanning, kennisdeling en ontmoeting. Daarbij hebben we als 

bibliotheek een duidelijke focus en zetten ons in op drie thema’s, namelijk taal, digitaal en mens & 

samenleving. Het betrekken van en samenwerken met de gemeenschap en het netwerk is daarbij 

essentieel. Daarom kun je ons vinden op scholen, kinderopvanglocaties en natuurlijk in onze 

bibliotheekvestigingen met boeken, digitale hulpmiddelen en onze professionals. Zo stimuleren we 

de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van mensen! 

BiblioNu is volop in ontwikkeling om de bibliotheek van deze tijd vorm te geven. Wil jij graag helpen 

bouwen en ben jij iemand die waarde wil toevoegen aan de maatschappij en kinderen wil helpen in 

het beleven van leesplezier en het vergroten van digitale vaardigheden? Voor ons team Jeugd & 

Educatie zijn wij op zoek naar:  

Mediacoach voor 28 uur per week 

Uitdaging 
De Mediacoach is een bruggenbouwer op het gebied van leesplezier en digitale geletterdheid tussen 
school, kinderopvang, bibliotheek en ouders. Naast het werk op de kindcentra wordt in deze functie 
de combinatie gezocht met de functie van programmamaker. We zoeken iemand die zowel in de 
scholen als in de vestigingen een uitdagend programma kan ontwikkelen en uitvoeren. 
 
Binnen het programma van de bibliotheek op school ben je als mediacoach ondersteunend en 
inspirerend richting leerkrachten op het gebied van leesplezier en digitale vaardigheden en draagt 
zorg voor het initiëren, coördineren en uitvoeren van alle taken op deze terreinen. De mediacoach 
doet dit in samenwerking met coördinatoren binnen het primair onderwijs en de kinderopvang en 
ook direct naar leerkrachten primair onderwijs, medewerkers voorschoolse instellingen en zoveel 
mogelijk op basis van kinder– en ouderparticipatie. De mediacoach signaleert nieuwe 
ontwikkelingen, loopt voor op de golf en filtert relevante informatie voor de diverse omschreven 
doelgroepen. 

Het andere deel van je uren vul je als mediacoach in vanuit een rol als programmamaker. Hierbij 

verbind je de kennis en vaardigheden die je inzet op de scholen met het werk op de vestigingen. Niet 

alle scholen in Horst aan de Maas en Venray hebben een mediacoach ter ondersteuning binnen de 

school. Met het programma wat jij ontwikkelt bieden we kinderen en ouders ook binnen de 

vestigingen een programma aan dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. 

De mediacoach maakt daarbij gebruik van zijn/haar kennis van de actuele ontwikkelingen op 
zijn/haar specialisme. Een blijvende ontwikkeling. 

  



Wat ga je doen? 

• De helft van de tijd ben je actief als mediacoach binnen het programma de Bibliotheek Op 
School waar je de verantwoordelijkheid hebt over vijf scholen en nog enkele 
kinderopvanglocaties. De andere helft van de tijd zet je je als programmamaker in ten 
behoeve van activiteiten, lezingen en workshops voor de jeugdafdelingen in Venray en Horst. 

• Je legt en onderhoudt contact met partners binnen het onderwijsveld, je verkent zelf het 
netwerk en brengt het ambassadeurschap naar buiten. 

• Je coacht jouw netwerkpartners in jouw vakgebied, deelt en inspireert. 

• Je geeft advies, informeert over en verkoopt de producten en diensten van de bibliotheek 
• Je zet jouw netwerk aan tot het uitvoeren van activiteiten rondom taal en digitaal, maar 

voert deze indien nodig ook zelf uit; zowel op scholen als op de jeugdafdelingen. 

• Het accent ligt op de toekomstige belevingswereld (21e eeuwse vaardigheden) zowel in de 
school als op de jeugdafdelingen waar digitaal en leesplezier een prominente plek krijgen 

• Je blijft jezelf ontwikkelen binnen het werkveld om vooruit te lopen op de golf 
• Je promoot het gebruik van onze (digitale) collectie 

 
Hoe kan je dag eruit zien? 
Ieder dag is anders! Zo heb je bijvoorbeeld in de ochtend een gesprek met een schooldirecteur over 
de beleidspunten van komend schooljaar en ben je een uur later in een klas een les over 
informatievaardigheden aan het verzorgen ter inspiratie voor de leerkracht. Tijdens de lunch met het 
leerkrachtenteam vang je nog enkele vragen op en in de middag bereid je een ouderavond over 
mediaopvoeding voor. De volgende dag ben je met leerlingen individuele gesprekken aan het voeren 
over leesplezier en ben je later op de dag in de vestiging een spreekuur voor ouders aan het 
verzorgen over mediaopvoeding of leer je kinderen samen met vrijwilligers programmeren in een 
workshop Scratch die jezelf hebt georganiseerd. Iedere dag is een dag vol nieuwe verrassingen! 
 
Team 
Je maakt deel uit van het team Jeugd & Educatie. Als team zet je je in voor activiteiten zoals de 
Bibliotheek Op School, VVE, Boekstart en de programmering op de jeugdafdelingen. Het team is 
werkzaam in beide vestigingen van BiblioNu en op locatie bij de basisscholen en de 
kinderopvanglocaties in ons werkgebied.  
 
Wat verwachten we van jou? 
Je bent een ondernemer, een verbinder en netwerker die over de grenzen van het werk en de 
organisatie kijkt, met als doel te ontwikkelen en te vernieuwen. Je stelt je op als een professional die 
zich open stelt en nieuwsgierig is. Je gaat actief op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten, deelt dat 
met collega’s, vraagt actief feedback, voert uit en reflecteert. Hierdoor leren we van elkaar. Je richt je 
blik op de ontwikkelingen buiten, volgt trends en vertaalt ze naar concrete acties die passen binnen 
onze missie en visie. Daarmee ben je een waardevolle speler in ons team! 
De 21e-eeuwse vaardigheden zijn bij jou goed ontwikkeld. Met jou aan boord werken we aan een 
toekomstbestendige bibliotheek. Verder verwachten we het volgende: 

• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. 
• Je hebt kennis van leesbevordering, jeugdliteratuur en in brede zin 21e eeuwse vaardigheden 

en cultuureducatie of de bereidheid je hierin te verdiepen. 

• Je hebt kennis van informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking of 
andere digitale vaardigheden uit het SLO/Kennisnet model of de bereidheid je hierin te 
verdiepen. 

• Je hebt affiniteit met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar 
• Je bent leergierig en blijft je ontwikkelen door het vergaren van (praktijk)kennis en het 

volgen van cursussen en opleidingen (leven lang leren) 



• Je weet wat er in de regio speelt, bent nieuwsgierig, sociaal, legt makkelijk contacten en bent 
benieuwd naar wat onze bezoekers bezighoudt 

• Je spreekt makkelijk voor een groep, bent praktisch ingesteld en kan zowel in teamverband 
als zelfstandig werken 

• Je bent flexibel in het verdelen van de uren naar gelang de behoefte van de organisatie 

• Je krijgt energie van het organiseren van activiteiten en workshops met als doel kinderen te 
helpen in hun ontwikkeling 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Er staat een team van betrokken collega’s op je te wachten, allen met hart en passie voor hun werk 
en elkaar. Als organisatie staan we voor een open en transparante cultuur, waar ruimte is om (jezelf) 
te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom vinden we het ook belangrijk om te investeren in vitaliteit, 
kennisdeling en opleidingen. We bieden verder een jaarcontract met een salaris in schaal 8 (max. € 
3.593,- o.b.v. fulltime 36 uur) volgens de CAO Openbare Bibliotheken. Ook kun je rekenen op 
interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een gratis lidmaatschap van de bibliotheek 
waarmee je gratis tijdschriften, kranten, boeken kunt lezen en trainingen via GoodHabitz kunt 
volgen, flexibele werktijden en de ruimte om vanuit huis te werken. 
 
Geïnteresseerd en solliciteren?  
Ben je enthousiast geworden en zie je jezelf in deze uitdagende functie? Stuur dan je CV en motivatie 
vóór 17 mei 2021 o.v.v. ‘vacature Mediacoach’ naar ymaas@biblionu.nl. In week 22 en 23 vinden de 
eerste gesprekken plaats. 
 
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Fons Steggink (directeur-
bestuurder), fsteggink@biblionu.nl, 06 15 62 41 63. In verband met de meivakantieperiode zijn we in 
die periode beperkt bereikbaar.  
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