
 
Vacature 
Educatiemedewerker en/of projectleider publieksprojecten 
25,2 uur = 0,7 fte  (inclusief adv 28 uur) 
educatiemedewerker 14,4 uur (inclusief adv 16 uur)  
projectleider 10,8 uur (inclusief adv 12 uur)  
 
 
Eén van onze ambities is dat wij als beheerder van historische informatie in Drenthe, zo veel mogelijk 
mensen kennis laten maken met het Drentse erfgoed. Educatie is daarbij een belangrijk speerpunt. 
Gebruikmakend van innovatieve leermiddelen brengen wij deze kennis op een interactieve manier 
over aan leerlingen van diverse leeftijden.  
Bij het Drents Archief kunnen leerlingen kiezen uit vele verschillende lesprogramma’s.  
‘Edutainment’ speelt hierbij een belangrijke rol. Door spelenderwijs te leren nemen de leerlingen 
informatie beter op. 
 
Wat ga je doen als educatiemedewerker 
Als educatiemedewerker richt jij je op productontwikkeling van innovatieve en aantrekkelijke 
lesprogramma’s die gekoppeld zijn aan projecten of onderwerpen die voortkomen uit ons rijke 
archief. Daarnaast ontwikkel je lesprogramma’s op maat die aansluiten bij de individuele wensen van 
een school. Je beschikt over de nodige educatieve vaardigheden om lesmateriaal te ontwikkelen en 
je kan de vertaalslag maken van ons archiefmateriaal naar een interessante les voor de leerlingen. Jij 
onderhoudt ook de relatie met de onderwijsinstellingen in de provincie Drenthe en coördineert en 
plant aanvragen van schoolklassen. Dit is een omvangrijke klus; voordat het coronavirus zijn intrede 
deed ontvingen wij maar liefst 7.500 leerlingen per jaar die genoten van een van onze 
lesprogramma’s.  
 
Samen met je collega educatiemedewerker verwelkom jij klassen, vertel je een introductieverhaal en 
begeleid je samen met vrijwilligers het lesprogramma. Bijvoorbeeld het interactieve Operatie 
Sigismund in onze educatiekelder, een quiz in de Studio, een game op smartphones of het nieuwe 
innovatieve Oorlogsdagboek van Drenthe, waarbij leerlingen via een AR-wereld in de huid van 
jongeren uit de Tweede Wereldoorlog kruipen. Je kan een verhaal boeiend vertellen en weet hoe je 
een leerling kan helpen bij de opdrachten. Je geniet van het contact met de leerlingen, docenten en 
vrijwilligers. En je doet er alles aan om het bezoek aan het Drents Archief voor onze jonge gasten zo 
aangenaam mogelijk te maken.  
 
Voor de vrijwilligers van het team educatie ben jij als coördinator het eerste aanspreekpunt.  
Veder neem je namens het team educatie deel aan het Drentse educatoren overleg, de stuurgroep 
culturele mobiliteit en het overleg van de Drentse Cultuur Academie. 
 
Je rapporteert viermaandelijks over de realisatie van de doelstellingen die je als team hebt 
geformuleerd. 
 
Jouw creatieve talent kun je optimaal inzetten in deze functie. Daarnaast helpt het jou voor de 
uitoefening van deze functie dat je stressbestendig en sociaal bent.  



 
 
Wat ga je doen als projectleider publieksprojecten 
Als projectleider én ´trekker´ van het publieksproject ben je verantwoordelijk voor tijdige realisatie 
van de op te leveren resultaten volgens een vastgesteld projectplan. Je schrijft het projectplan/plan 
van aanpak in samenwerking met andere teamleden. Je bent verantwoordelijk voor 
subsidieaanvragen en fondsenwerving. Naast de regie op de tijdlijn houd je de kwaliteit, het budget 
en de scope in beeld om de doelstellingen te halen.  
 
Over de voortgang rapporteer je aan de opdrachtgever waarbij je ook oog hebt voor jouw rol als 
manager van risico´s en issues in het project. 
 
Omdat externe factoren gedurende een projectperiode kunnen veranderen, is een succesvol project 
niet het project dat per se de vooraf omschreven doelstelling haalt -die kan alweer achterhaald zijn - 

maar het project dat bijdraagt aan de ambities van het Drents Archief. Het 'waarom' van het project 
houd je steeds in het oog en je houdt in de gaten of de oorspronkelijke doelstellingen van het project 
nog steeds gelden gedurende de planperiode. Je gaat voor het beste resultaat en weet met jouw 
enthousiasme anderen daarin mee te nemen. 
 
Als projectleider ben je creatief, innovatief en je beschikt over een hands-on mentaliteit. Omdat elk 
project anders is en je niet altijd kunt terugvallen op routine beschik je over het vermogen te 
improviseren. Er duiken misschien problemen op: een extra kostenpost of een teamlid dat ziek 
wordt. Het kan gebeuren dat verschillende partijen met alternatieve oplossingen komen. Jij houdt 
het hoofd koel en weegt de voordelen en risico’s af. 
 
Wat vragen we van je voor de functie educatiemedewerker 

• HBO werk- en denkniveau;  

• Didactische vaardigheden;  

• Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie of in het onderwijs; 

• Affiniteit met leerlingen in de leeftijd 4-18 jaar; 

• Kennis van de Drentse geschiedenis; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
 

Wat vragen we van je voor de functie projectleider publieksprojecten 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Aantoonbare ervaring als projectleider; 

• Actuele kennis van trends en ontwikkelingen in het vakgebied projectmanagement; 

• Ondernemerschap en financieel inzicht; 

• Netwerk in de culturele en/of erfgoed sector; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;  

• Je hebt het (diplomatieke) vermogen om zaken voor elkaar te krijgen die ogenschijnlijk niet 
haalbaar zijn; 

• Je herkent jezelf ook in de volgende competenties die voor deze functie vereist zijn zoals 
samenwerken, verbinder, organisatiesensitiviteit, stressbestendig, plannen en organiseren.  



 

Wat bieden wij 
Het Drents Archief is een informele organisatie waar persoonlijk en professioneel contact centraal 
staat. Als educatiemedewerker/projectleider publieksprojecten werk je in een klein team. Jij en je 
collega's kunnen altijd op elkaar terugvallen voor vragen en advies. In het team staat een open 
communicatie centraal.  

Als jij houdt van uitdaging, afwisseling en een goede werksfeer dan ben je hier op je plek. Je krijgt 
volop de ruimte om jouw brede en actuele kennis van educatie en project-leiding om te zetten in 
concrete en zichtbare resultaten. 

Verder bieden wij: 

• Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar. Voor afloop van deze periode wordt met je 
besproken of de tijdelijke aanstelling wordt voortgezet voor onbepaalde tijd; 

• Het Drents Archief volgt de rechtspositie Rijk (Cao Rijk). De inschaling en het precieze bedrag 
stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring word je 
gesalarieerd in schaal 7 voor de functie educatiemedewerker (minimum € 2.615,23 /maximum  
€ 3.376,27 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur). Voor de functie projectleider 
publieksprojecten word je ingeschaald in schaal 8 (minimum € 2.817,00/max € 3.782,52 

• Naast je salaris ontvang je een IKB-budget van 16,37% van het bruto jaarsalaris dat je vrij kunt 
besteden. Jouw pensioen wordt ondergebracht bij het ABP; 

• We vinden het belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt en je maximaal kan ontwikkelen in en naast je 
loopbaan. Daarom meten wij continu het werkplezier en de vitaliteit van onze medewerkers zodat 
wij op tijd en adequaat op (geanonimiseerde) signalen kunnen reageren.  

• Bij het Drents Archief ben je vrij om jouw ideeën te delen; de lijntjes zijn kort en er is ruimte voor 
jouw inbreng; 

• Jouw werkplek stem je af op de werkafspraken en jouw persoonlijke situatie. Ons kantoor in het 
historisch centrum van Assen, op loopafstand van het NS-station, wordt zo steeds meer een plek 
voor samenwerking en ontmoeting. Schrijf-, denk- en uitvoerende werkzaamheden kan je 
desgewenst elders doen. Je wordt hierbij gefaciliteerd met een laptop en mobiele telefoon. 

 
Wat je ook nog moet weten 
Voor deze functies is een Verklaring omtrent het Gedrag vereist. 
Als je belangstelling hebt voor één van beide functies, de functies wil combineren of beschikbaar 
bent voor meer of minder uren dan nodigen we je uit om te solliciteren. 

 
Informatie en solliciteren: 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Henk Nijkeuter, manager Collecties en 
publiek, mobiel bereikbaar op 06-38552257 of per mail henk.nijkeuter@drentsarchief.nl   
 
Jouw motivatiebrief en curriculum vitae kun je mailen naar vacature@drentsarchief.nl en ontvangen 
we graag voor 17 december as.  
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